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 المقّدمة
 الّرمحن الّرحيمبسم اهلل 

حتتوي على ن حمطات مبا حيتويه م أقّدم هذا املؤلف إىل القراء احملرتمني
وحقائق دارت مجيعها يف الّزمن الذي كان فيه معّمر القذايف أسرار 

ات يف بدايات عمرنا، الذي ايدناه مرّ و حيكم ليبيا بقبضة من حديد، 
تفضنا وان، من الباطل  لنا احلقّ بعد أن تبنّي  هولتناكات يف  مرّ  اهوعارضن

إىل  ال يفارقنافيها سيظل األمل اليت  يدة()الثورة اجملفرباير  71مع ثّوار 
 النهاية. 

 ،ذلك التاريخسرتجع صفحات من وأنا أكتب هذه املقّدمة أحاول أن ا
وصلنا حىت  ،ومذاق أكثر مرارة ،ومذاق  مر   ،وما حيتويه من مذاق حلو  

 .اسفرباير تلك اخللية املمتلئة عسّلً طبيعياً فيه شفاء للنّ  71إىل 
يف ة طعلى السلمعمر القذايف اليت استوىل فيها  تلك البدايةوبالعودة إىل 

مناصرين، وعندما له يف ذلك الوقت مؤيدين و جند م، 7/9/7999
بدأ ، لبيان الذي أعلنه يف ذات التاريخهاته تظهر عن ذلك ابدأت توجّ 

 سّباقون.ال هم دائماً اق عنه أّوالً بأّول، ولكن الواعنياالنشق
 انقلبواالذين  ثّ ، انقلبوا معه، الذين لسابقنيّول أولئك ان أوكان م

واملقّدم موسى أمحد  ،؛ فكانت حماولة السيد املقّدم آدم احلوازعليه
رة لتلك االنقّلبات الرئيسة على معّمر معه هي احملاولة املتصدّ  املنقلنب

م. ّث ثورة أهل 7999الذي كان فيه انقّلب نفسه القذايف يف العام 
جمموعة من احملاوالت اليت م، ومن بعدها 71/5/7911اجلنوب يف 

م الذي هو أحد العناصر 7915عمر احمليشي  رائدحاولة التّوجت مب
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على  اتر القذايف. وهكذا توالت حماوالت االنقّلباملنقلبة مع معمّ 
 الذين قتل القذايف من  ،مبا فيهم القذاذفة ألقاربوااألباعد القذايف من 

)حسن وعلى رأسهم  ،ومّثل مبن مّثل من قتل بغري حّق،أبنائهم 
مل تنته حماوالت االنقّلبات  ذلك مع، و واخشيبة( ،والغناي ،اشكال

 الشهيد لطفي حمّمد امقيقكما هو حال املقارحة الذين منهم ،  عليه
م، وهو صاحب املقولة: )اللهم أفصل رأس من 7991عام الذي قُتل 

قاد نصر الذي ّمد حمسعد  يريد أن يفصل الكتاب عن السّنة(، وكذلك
وعوا مآرب ن كغريه مّ   م هو7997االنقّلب على معّمر القذايف حماولة

ادريس من قبله  اليت قادهااولة ، وكذلك احملالقذايف يف تلك املرحلة
وهكذا تعّددت احملاوالت االنقّلبية على  م،7919عام يف  الشهييب

أولئك اولة وأذكر حمالليبية، مجيع املدن والقرى من القذايف ر معمّ 
تلك احملاولة  كما أذكرم،  7991ليبيا  النقادمن اجلبهة الوطنية  بطالاأل

كما هو حال )مفتاح من استشهد  اجلّادة ألبناء قبيلة ورفلة الذين منهم 
منهم  جنى هناك منو ورفّلة(  قبيلةوآخرون من  ،وخليل اجلدك ،قّروم

ر القذايف مليء ل الثائرين على معمجُّ فس  ؛ دون يأس وال قنوط وهاجر
وبنغازي وإجدابيا ة من درنة والقبّ )مدن ليبيا قرى و باألبطال من مجيع 

ولكن  ،)األخضر ونفوسة(واجلبلني والزاوية وازواره مصراته وطرابلس إىل 
حماوالت الليبيني  معهاو ، هذه احملاوالت حيالف النجاح مل رغم أنّه
الرمسية كاتبهم التقوا يف مهنارًا كّلما  اعتادوا احلديث عن القذايفالذين 

ليًّل كّلما الشتائم والسباب ، يف مقابل اليت ال تستوجب إاّل التحّفظ
عندما قّرر أن الشعب اللييب  إاّل أنّ  ،التقوا يف مرابيعهم ومناسباهتم

، وحتّدى دالقي رعارمة؛ فكس   بثورة شعبية كرة أبيهعلى بانتفض ينتفض 
 . والدة احلياة تبت لهحىت كُ  ،املوت إرادة
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اً ولذا علينا أن ال نغفل عن ذاكرة التاريخ اليت سّجلت يف حوصلتها كثري 
لوان الطيف اللييب، واليت لوالها ما من األبطال والشهداء من مجيع أ
 وصلنا إىل نظرة جامعة بثورة عارمة.

، ولذا اليت جيب أن يقتدى هبا ولنا يف الدين اإلسّلمي القدوة احلسنة
عليه الصّلة  اً حمّمدسيدنا وأّن  ،حده ال شريك لهفمن يؤمن باهلل و 

هلل رّب وجهه إاّل أْن يسلم  ليس له بدّ  ،والسّلم هو النيب اخلامت
والذين دخلوه مل  العاملني، ومع ذلك مل يدخل اإلسّلم كل الّناس؛

هّم دائمًا وحدة واحدة يف وقت  واحد، ولذلك فالواعون  يدخلوه
 أنشقّ  ،من غفلتهأّواًل ك أّن من صحا قون، وهكذا يف مقابل ذلبالسا

اجتمع  ورابعًا إىل أنْ  ،وثالثاً  ،ّث تّله من صحا ثانياً عن نظام القذايف، 
أن يزايد ّل ينبغي ف ،(ثورة كّل الليبيني) ةدفرباير اجملي 71الشمل بثورة 

  .آخر منهم على أحد  من الليبيني أحد 
قائق اليت وحرارًا أسيف هذا املؤلف جمموعة من احملطات  تناولتُ 

المستها مباشرة يف لقاءات مع القذايف أو ابنه سيف، وتلك األخر اليت  
كانت ذات عّلقة بنظامه من خّلل حمطات أخرى مع جمموعة من 

 قياداته املسؤولة.
ولقد ارتأيت أن تكون البداية املوضوعية بنشر ما كان خمفيّا عن 

سالة اير؛ فكانت الرّ فرب  71الكثريين وهو على عّلقة مباشرة بثورة 
من بعدها م، ّث 1177فرباير  1األوىل لسيف ابن القذايف بتاريخ 

كنت أحد اليت  قائق احلاألسرار و عرض ما تّلها من رسائل، وإظهار 
عة من ؛ فكانت جممو ذات العّلقة املباشرة مبعرفتها العناصر الرئيسة

هذا يف أعرضها أو جمموعة أدوار  رشخصية دو  الشخصيات، ولكلّ 
 .املؤّلف حمطّة حمطّة

هي مثار فنت )غري األخّلقية(؛ فأّما ما يتعّلق بتلك املمارسات  
وعائّلت يف  اً لحق ردود أفعاهلا السلبية أسر ؛ وكما ت  وسياسية جتماعيةا
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ستطيع ّل أوألهّنا كذلك؛ ف الداخل، تلحق مراكز سياسية يف اخلارج،
ب عليها من عرق  من كّل مبا يتصبّ تناوهلا حىت ال تبتل صفحات مؤلفنا 

 جبني  يتنّدى.
بعض مّا ل خمتصر   عرض  تقدمي  فوكانت احملطّة األخرية من هذا املؤلّ 

أساليب الطغاة يف ترهيب الشعوب، وعن الثورات عن  من كتب تهنشرْ 
بعت جمموعة من املؤلّفات، طُ الشعبية يف ربيعها العريب، وكان ذلك يف 

 :على فرتات ثّلث شرتونُ 
جمموعة من الكتب ة األوىل: قبل والدة الثورات الشعبية، وهي: الفرت 
 :منها

 نا واالخر.* منطق احلوار بني األ
 * ألستم من آل البيت.

 * التطّرف من التهّيؤ إىل احلّل.
 * اخلوف وآفاق املستقبل.

بيتني: )التونسية والدة الثورتني الشعبيتني العر فرتة محل و  :الثانيةالفرتة 
 واملؤّلف هو: واملصرية(.

 خريف الّسلطان )الّرحيل املتوّقع وغري املتوّقع(.* 
: عند محل الثورة الليبية واليمنية والسورية وختّلقها يف لثةالثاالفرتة و 

ميادين الشهداء وساحات احلرّية، ويف كّل شارع، وزنقة، ودار؛ فكانت 
 كتب، هي:ثّلثة  

 حرّية. استشعارُ  * الرّفضُ 
 التكميم إىل تفّجر الثورات(.* تقويض القيم )من 
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وهو آخر املؤلّفات املنشورة يف  * ربيع الّناس )من اإلصّلح إىل احلّل(
بعد أي ، م11/9/1177بتاريخ القاهرة عب؛ فكان نشره يف الّزمن الصّ 

 .وم  واحد  يب سقوط معسكر باب العزيزية
 ُنشرت قبل أن يتّم حترير مدينة سائل(جميع هذه الكتب )الرّ لذا فو  

غاة، كما ترفض نظم التوريث طرابلس بالّتمام، ومجيعها ترفض الطّ 
اسم اسم، ومفاسدهم مفسدة بعد مفسدة.  كر الطغاةُذ فيها لألبناء، و 

 من أن تُرّحلوا(. قول ألولئك الطغاة: )ارحلوا خريوهي ت
نأمل من الذين يشعرون أّن هذا املؤّلف ميّسهم من قريب أو بعيد، أن 

سواء أكان حتّيزاً  ،البعض عنكتب ما يأملونه أن يُ لّية مسؤو  ال حيّملوين
فأنا أسرد بغري دليل، لبعض غبة يف رمي ار  أنّهأم ، جتاههمعاطفيًا 

خرين، أو جرت بني بعض وأكشف أسرارًا جرت بيين وبني اآل حقائق
األحداث كما  ولذا فمن املوضوعية أْن ُتسردمن اآلخرين وآخرين، 

 .تجر 
الذين ذكرهتم هم  األشخاصمعظم أّن   عليّ من نعم اهلل مّلحظة:

وهؤالء بدون شّك سيكونون شهودًا على ما  على قيد احلياة يُرزقون؛ 
، أو االحنياز يفإْن غفلت أو نسيت، أو يتهمين البعض بالتناسكتبت؛ 
أقول: ذكروين أيّها الّسادة الكرام وصّححوا، أو انفوا، أو  بغري حقّ 

ا من أجل إظهار احلقائق أمام الليبيني رّدوا، ليكون التواصل بينن
 اريخ.العازمني على إعادة كتابة التّ 

نوات الغفلة، وانعدام الرؤية، أقول استغفر اهلل، عّم كتبنا مّا كتبناه يف سو 
 من متّكن من بلوغهالذي  ،انعدام الوعي والنضج الفكري واملعريفأو 

، ب للموقف املناسباملمّكن من اختاذ القرار املناس متّكن من التمييز
نعتقد أنّنا  ،لسياسات الطغاة عندما بلغنا الوعي والنضج املعريف وهلذا

الكمال ف)مع ذلك و املناسب،  بالقراراملناسب  املوقفاستطعنا اختاذ 
 هلل وحده(. 
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ه  و م ْن يـ ْعم ْل ُسوًءا أ ْو ي ْظل ْم نـ ْفس ُه ُثَّ ي ْستـ ْغف ر  اللَّه  جي  د  اللَّ قال تعاىل: }
ه  و ك ان  اللَُّه ع ل يًما  ُبُه ع ل ى نـ ْفس  ْب إ ْْثًا ف إ َّنَّ ا ي ْكس  يًما و م ْن ي ْكس  غ ُفورًا ر ح 
ْب خ ط يئ ًة أ ْو إ ْْثًا ُثَّ يـ ْرم  ب ه  ب ر يًئا فـ ق د  اْحت م ل  بـُْهت انًا  ح ك يًما و م ْن ي ْكس 

 . 7{و إ ْْثًا ُمب يًنا
ش ًة أ ْو ظ ل ُموا أ نـُْفس ُهْم ذ ك ُروا اللَّه  و الَّذ يوقال تعاىل: } ن  إ ذ ا فـ ع ُلوا ف اح 

رُّوا ع ل ى م ا فـ ع ُلوا  ف اْستـ ْغف ُروا ل ُذنُوهب  ْم و م ْن يـ ْغف ُر الذُّنُوب  إ الَّ اللَُّه و ملْ  ُيص 
جت ْر ي م ْن حت ْت ه ا  و ُهْم يـ ْعل ُمون  أُول ئ ك  ج ز اُؤُهْم م ْغف ر ٌة م ْن ر هبه ْم و ج نَّاتٌ 

ال د ين  ف يه ا و ن ْعم  أ ْجُر اْلع ام ل ني  ق ْد خ ل ْت م ْن قـ ْبل ُكْم ُسن ٌن  اأْل نـْه اُر خ 
ب ني   ريُوا يف  اأْل ْرض  ف اْنظُُروا ك ْيف  ك ان  ع اق ب ُة اْلُمك ذه  .1{ف س 

قوال على كثري  من األمطّرين الكثري من الليبيني أقدموا فوعليه: 
عليهم مجيعًا أن ، وهلذا يف زمن القذايف ذات األفعال السلبيةواألعمال 

  .خطيئة اهلل من كّل ذنب، وكله  واستغفر ي
هلم أو لبعض املقرّبني  ،أو أحد أبنائه ،فهناك من تقّرب زلفى للقذايف

، أو على رحلة سفر من أحد املصارف من أجل أن يتحّصل على قرض  
العمرة، أو أن يتحّصل على وثيقة جواز سفر، أو  ألداء فريضة احلّج أو

ب مجعية تيّ أن ميتلك سيارة له وألسرته، أو من أجل احلصول على كُ 
احلصول على فرصة من أجل استهّلكية، أو قطعة أرض للبناء، أو 

 ،سواء أكانت مبربرات احلاجة ةكثري ب  ليب التقرّ امن أسعمل، وغريها 
.مّا سلف عّما سلف  ؛ فاستغفر اهللأو مبربرات غريها   من تقّرب 

دخل طفًّل إىل ما كان يسمى مبعسكرات الرباعم؛ فنمى هناك من أُ و 
وانتمى لثورة جرة امللعونة إىل أن نضج وحّرر نفسه؛ برعمًا يف تلك الشّ 

الذين وّجهوا  مجيع هؤالء الكثر عن عّما سلففاستغفر اهلل فرباير؛  71
 .إىل ما ال جيب أن يوّجهوا إليه

                                                 
 .771ـ  771النساء،   7
 .731ـ  735آل عمران،   1
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؛ فكان األشبال عسكراتمبشبًّل إىل ما كان يسمى دخل هناك من أُ و 
وحتّرر أو  ،، إىل أن نضج مىت ما نضجالظامل أهلهاشبًّل يف تلك الغابة 

 .من هؤالء مجيعاً  حىت ُحّرر؛ فاستغفر اهلل عّم سلف
للقذايف  دخل إىل معسكرات السواعد؛ فكان ساعداً وهناك من أُ 

ُحّرر، ويف مجيع األحوال أنّه أو الساعد ذلك ، إىل أن حتّرر ونظامه
 .عمالمن مظاهر  وأ استغفر اهلل عّما سلف

 ه  م، ف شوّ 7/9/7999وهناك من ُولدوا تزامنًا من اهلل تعاىل مبا يوافق 
ؤالء املواليد هل؛ حيث انّه حاول عن غري إرادة تاريخ ميّلدهمالقذايف 

؛ فاستغفر اهلل براءوهم من ذلك  من جنده اً األبرياء أن جيعلهم جنود
 عّما سلف عن غري إرادة.

بعد وعي  من غفلة وهناك من حفظ الكتاب األخضر إىل أن عرف 
من خّلل تفّحصه ملقوالته هزلة الكتاب املأنّه طالت أو قصرت 

 
ُ
املرأة أنَّ والّرجل ال يلد، و  ،اليت تنّص على أّن املرأة تلد ،خجلةامل

أنَّ والّديك ال يبيض، و  ،جة تبيضجادّ الأنَّ والّرجل ال حييض، و  ،حتيض
واستغفر  من ذلك، الطّفل تربيه أّمه كما أّن اجلحش تربيه أّمه؛ فسخر

 فرباير.  71يف الليبيني وثار مع الثائرين  ،لذنبه
ألفراد أسرته يف املتنّوعة  ب للقذايف عن طريق تقدمي اهلداياوهناك من تقرّ 

سلم مبا ت، أو أن ي  سبيل حصوله على تعاقد مع شركة من الشركا
حتّصل عليه من وكاالت للماركات العاملية، أو لكي يفوز بعطاء من 
العطاءات اليت تضاعفت قيم تعاقداهتا على حساب حاجات 
وإمكانات الليبيني احملدودة )من تعاقدات النفط والغاز، إىل تعاقدات 

س، الكتب واملستلزمات املدرسية، إىل استرياد القمح والشعري واملّلب
واسترياد السيارات واملعدات املتعّددة واملتنّوعة وغريها كثري من 

هية صّلحياهتا(؛ ومع ذلك انقلب من انقلب منهم، تاملستوردات املن
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وانشق من انشق؛ فاستغفر اهلل عّما سلف من تقّرب  على حساب 
 مصاحل الليبيني.

 وأرطة الشيف زُّج به أو  ،زُّج به يف دخوله أووهناك من دخل اجليش 
 ،وأقسم باهلل يف ميادين التدريب ،الشعيباحلرس  وأ ،احلرس البلدي

كان لن خيون القذايف وما   ،شاشات اإلذاعات املسموعة واملرئيةأمام و 
 بثورته، ثّ انقلب حبّق على كّل ذلك؛ فاستغفر اهلل عّما سلف. يسمى
بناؤنا اليت كنّا ندرس فيها أو درس أ املدارس يف مجيعالتّلميذ  وهناك

 وامع مدرسيهم باهلل تعاىل أهّنم لن خيون ونيُقسمكّل صباح فيها، يف  
مىت ما ومتّكن من التمييز  ،منهم من نضجبعد أن نضج  القذايف، ولكنّ 

من قسم  باهلل  ؛ فاستغفر اهلل عّما سلفأعلن عدم التزامه بذلكمتّكن 
 عن غري وعي وعدم نضج.

أو عن من على نفسه  تعهداً ة للقذايف بأسباب الضرور وهناك من كتب 
بأن يكون موظّفًا أو )سواء أكان يف السجن أو خارجه( ألمره  هو ويلي 

، ولكّنه داخل نفسه عازم حتت رعايتهًا خملصمواطنًا  وأطالبًا دارسًا 
من كتابة  ؛ فاستغفر اهلل عّما سلفعلى اغتنام الفرصة كّلما سنحت

  .حتت الضغط والضرورة واحلاجة تعهدات
كرهًا للقذايف وأبنائه من  وأواملبايعات طوعًا واثيق من كتب املهناك و 

 ،أعيان املدنمن غالبية  قد ُكتبت واملبايعاتق فتلك املواثي؛ بعده
الليبية دون استثناء )شرقًا وغربًا ومشاالً القبائل من كّل و  ،القرىأعيان و 

شرفهم  بل الذين كانوا خيشون علىتبت من ق  هّنا كُ ، كما أوجنوباً(
 وحبّ  وهم ال يستطيعون اهلجرة من البّلد بأسباب احلاجة ،ضهماعر أو 

فاستغفر اهلل  للمظامل؛ جتّنباً قالوها أو كتبوها هم ولذا  ،البقاء يف الوطن
، و عّما سلف من   . بغري حق   مواثيقومبايعات و  ،كتابة بياناتقول 
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األشراف إىل سّللة أجرب على تغيري نسبه الذي هو عليه، من هناك و 
أصبح من الليبيني بذلك  ل  ب  إليها؛ فمن ق  نفسه اليت نسب القذايف 

يعلم سّلمة نسبه األّول؛  نّهمع أشريفًا بني ليلة وضحاها، قذافيًا 
 وأنساب. فاستغفر اهلل عّما سلف من تغيري نسب

كرها  وأاملسريات الشعبية طوعًا يف تلك الكثري من ساروا وهناك 
م إىل تاريخ حترير 7/9/7999من  ابتداءً  ،وفًا وطمعاً خالقذايف  واؤيّدلي

اجلميع مراجعة تلك  ، ولذا فعلىم11/9/1177العاصمة طرابلس 
لعّلهم يرون صورهم وهم أو  وا ما جرى فيها،يتذّكر  ماملسريات لعّله

؛ فاستغفر اهلل عّما سلف من السري يف سائرون مع السائرين فيها
 . يف ذلك الّزمن املسريات

، أو قريبه ،وأختهأو أخيه  ،أو أبيه ،ابنهوتربأ مكرهاً من  نكرأك من هناو 
 وأ ،قريتهمجاعة من ه، أو قبيلتجمموعة من  وأ ،أو جمموعة من عشريته

 إقدامهم على ما جيب أن يقدموابأسباب وذلك مدينته، مجاعة من 
للضرورة ألخيك عذراً، و  التمسلكن كما يقولون ، و ضّد القذايف عليه

ُقْل أ غ يـْر  اللَّه  أ ْبغ ي ر بًّا و ُهو  فالقذايف ال يعترب من قوله تعاىل: } أحكام؛
ُب ُكلُّ نـ ْفس  إ الَّ ع ل يـْه ا و ال  ت ز ُر و از ر ٌة و ْزر   ر بُّ ُكله ش ْيء  و ال  ت ْكس 

األخوات لألخوة و  فاستغفر اهلل عّما سلف من إنكارات ،3{ُأْخر ى
  .ارب واجلريان الكرامواألق هاتواألمّ  اآلباءو 
أو  ،تهقريإليه من أجل أن ال يُهدم مسجد هناك من تقّرب ملن تقّرب و 

فبايع وهتف حبياة من أقربائه؛ أو منـزله أو منـزل قريب مسجد مدينته، 
سلم يو  ،ن فيهاو سلم املساجد ويسلم املصلّ يف سبيل أن ت   ،من ال حيب

عّما سلف من هتافات  من ظلم الطغاة؛ فاستغفر اهللأصحاب املنازل 
 وتقرّبات.

                                                 
 .791األنعام   3
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ملختلفة؛ فكتب يف من كتب ظلماً؛ اوهناك من ُجّند يف أجهزة األمن 
كما يشاء األمنية  ته ابطاق واستغلّ شهر سّلحه يف وجه من شهر، و 

؛ ف أو  ،حرمان آخرين من مارسة حقوقهميف كان سببًا أسوء استغّلل 
فاستغفر اهلل عّما ؛ ن تابولكّنه إل مسؤولياهتم، أو محْ  ،أداء واجباهتم

 سلف.
ّم من القذايف، وذّم من ذفمدح وشكر  ؛عرقرض الشّ وهناك من 

أو ظرف  يريد من ورائه ختفيف غضب  ،من أجل حاجةاآلخرين 
قريته أو أحد  من أخوته، أو  من أو أحد   ،أو أسرته ،على قبيلته قذايفال

 ؛ ما سنحت لهمىت مدينته، ثّ اغتنم الفرصة عندما سنحت أمام اجلميع
 .يف تلك القصائد فاختذ موقفاً موجباً؛ فاستغفر اهلل عّما سلف

مل يسلموا من اإلجبار واإلكراه؛  فكان الرياضيني يف أنديتهم وحىّت 
أو أحد أبنائه، كي ال تقفل  بايعة القذايفمل طرّاً ضالبعض منهم م

من  ؛ فاستغفر اهلل عّما سلفأو هتدُّ على رؤوس منتسبيها ،أنديتهم
 . بأسباب الضرورة مبايعات

فرباير، وكتائب القذايف،  71ومع أّن املواجهة دارت رحاها بني ثّوار 
هاية سّجلت حقيقة تارخيية من األبناء واملقرّبني، إاّل أّن النّ م هتوقيادا

صر أو أنَّ الذين كان يعتقد القذايف أهّنم سيحّققون له النّ  مفادها:
 جيد يف املواجهة إاّل نفسه وابنه معتصم، معه؛ فعندما التفت مل وتونمي

دين وأبوبكر يونس جابر وابنه، وأمحد إبراهيم، ومنصور ضوء، وعزال
 ن؛ فأين الباقو أصابع اليد الواحدة النهشريي، وأفراد ال يتجاوز عددهم

فارق الّزمن إاّل عنه بينهم وبني الذين انشقوا  الفرق تركوه؟ لن يعدالذين 
ف فتوقّ  م لن يغين عنهم شيئاً لقد ادركوا أهنّ !! احلسابات اخلاطئةو 

 من.عندهم الزّ 
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، ومن وقف ينال منه خرياً نأمل أن فمن وجد فيما كتبنا صوابًا  وأخرياً 
يف جانب؛ فليلتمس لنا عذرًا ، وجّل من ال  على غفلة لنا أو سهو  

 تأخذه غفلة. 
يف ما كان  مبا أهنيت به عّلقيت حبكم القذايف رمسّياً هذا املؤّلف أختم 

 م حيث قلت: 1119عب العام يف مارس يسمى مبؤمتر الشّ 
أراد أيّها األخوة إّن املسؤول إذا  بسم الباقي بسم اهلل الّرمحن الّرحيم:)

إاّل أن خيتار أحد أمرين، إّما أن يكون  أن يكون صادقاً، ليس له بدي 
من صادقًا معكم، وإّما أن يكون صادقًا مع نفسه، وأليّن منكم، و 

بينكم، اخرتت أن أكون صادقًا مع نفسي لكي أكون صادقًا معكم؛ 
قت فما توفقي إاّل باهلل، وإن أخطأت استغفره كثرياً، واحلمد هلل فإن وفّ 

 .الباقي ربه العاملني(
بطبيعة احلال كنت أقصد من قويل )بسم الباقي بسم اهلل الّرمحن 

الة مفتوحة للقذايف ني( رساحلمد هلل الباقي ربه العاملقويل: و  الّرحيم،
تعاىل كون بأذنه ال بّد وأن تأتيك النهاية، وسأي اهلل، أإاّل  بأنّه ال باق  

ل ت ُكون  ل م ْن } :جّل جّللهويصدق فيك قوله  ،الشاهدينالباقني من 
  فها هي ُكتبت واحلمد هلل الباقي ربه العاملني. ؛1{آي ةً  خ ْلف ك  

 ملن امللك اليوم؟: أخرياً و 
  الواحد القهار.هلل

 م71/5/1171
 عقيل حسني عقيل أ.د

 
 

                                                 
4

 .29يونس،   
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 رسالة أولى 

 إلى 
 افيسيف القذّ 

 الصّّليب يالدكتور عل صل يباتم 1177 فربايرشهر من  األّوليف اليوم 
وضروري  أمر مهمّ طرابلس للتشاور يف  سيأيت إىل وقال أنّه ،من قطر

ومعه األخ  فرباير 1يوم  مبنزيليف انتظاره واستقباله  فكنت؛ جّداً 
 (؛كما يسميه الدكتور علي  يق الدرب)رفعبد الرزّاق العرادي املهندس 

 نئولكّنه مل يكن ها ،قاءكعادته عند كّل لمبتسمًا   يفكان الدكتور عل
ناول ، وقبل أن نتعلى ظهره محل ثقيل يريد أن يضعه وكأن ،النفس

واملصرية  التونسيةالشعبّيتني جنحت الثورتني  ث بقوله:احلدي أنا بدءغذا
فرباير آال تكون  71املؤرّخ هلا فما رأيك يا أخ عقيل بالثورة الليبية 

 آتية؟
اللقاء بسيف معّمر  يتمّ أهّنا آتية؛ فقال: إذن ينبغي أن  قلت: ال شكّ 

 . واتركها إهّنا مأمورة القذايف؛ فقلت دعك منه
إن مل ف ،دماء الليبيني ضرورة وكفّ  ،ح خريالنص يا أخ عقيلقال: 
يرضي أنفسنا  و   أن نتخذ موقفاً يرضي اهلل تعاىلإاّل  ليس لنا بدي  بيستج

 .الشعب اللييبكما يرضي 
عند كله  كما هو مألوفو مبنزيل ن يف تلك الزّاوية جالسو وحنن ثّلثتنا 

ال هو احلمثلما  ،اخنةالقضايا السّ تناول يف من مناقشاتنا مناقشة 
كيف ناقش  تنبحث ون ،فرباير 71من ثورة قبل أربعة سنوات كّنا عندما  

لوان أطيافهم نّوعت أومهما ت ،ميكن لنا إطّلق سراح السجناء الليبيني
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، وحنن يف تلك الزاوية اهلادئة احملّفزة على تناول السياسية والفكرية
ياسي  السالفكري و لقضايا العلمية يف جماالت وميادين البحث العلمي و ا

به، هذا الرأي كان من  القذايف كّونا رأيًا مشرتكًا وقّررنا إبّلغ سيف
، وهذه أنفسنا متلؤواآلالم كنّا مقتنعني هبا يف ذلك الوقت   مخسة نقاط
 :النقاط هي

مل ير و إلعداده تشّكل كانت اللجان الذي  نَّ مشروع الدستور إـ  7
 حاجة لدستور ينظم البلد يفف؛ مل يعد مناسبًا وال مرضياً ، بعد النور

وحيّدد سنوات التداول على سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا أحوال الناس 
 ة.إرادة حرّ السلطة وكيفية تداوهلا بكّل 

لتشكيل منظمات وفتح األبواب أمام الليبيني  ـ إلغاء اللجان الثورية 1
  اجملتمع املدين والعمل السياسي.

ذات عّلقة باحلقيقة  تعدّ  يت الال عب األلعوبةـ إلغاء سلطة الشّ  3
 الدميقراطّية.

دون إقصاء ألحد  من تقبُّل املعارضة مبختلف ألوان طيفها  ـ  1
 االستماع  ألرائها يف عملية اإلصّلح السياسي.ا و مكّوناهت

 بعضأنَّ سيف القذايف يف ذلك الوقت كان مقبواًل حلد  ما من ـ  5
 :ذلك جيب القول لهل، لغرببعض الليبيني وكذلك من اومن املعارضة 

خّلق يف تتسفرباير  71وإاّل ثورة  ،أن ينقلب على أبية ويتوىل األمرعليه 
وستكون الدماء  ،والدهتاحات وال أحد يستطيع إيقاف امليادين والسا

 .الثمنيفع اجلميع الثمن وسيد ،بّل حدود إن مل يتدارك األمر
ن موعدها الساعة ااملقابلة مع سيف القذايف فك يطلب الدكتور عل

 م.1177فرباير  1السادسة مساًء من ذلك اليوم 
ملقر الصّليب  يبتوصيل الدكتور علقمت مع األخ عبد الرزّاق العرادي 

 حبي العريبقرية االحتاد )ـالذي كان يف ذلك اليوم بة سيف القذايف إقام
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دون أن  يألخذ الدكتور عل( وصلنا القرية فاستقبلتنا سيارة األندلس
 يالدكتور عل من أوصلواملهندس عبد الرزاق العرادي  ينأنّ  سيفف يعر 

 .السابقة الذكر يف تلك النقاطومن شاركه 
دون أن نلتقي مع الدكتور  مّتت املقابلة بنجاح وسّلمة يف ذلك اليوم

، وحسب رأي الدكتور كان بذلك الذي ابلغين هاتفياً  يبالصّّل  يعل
 .لنقاطالرضا على معظم ا ظهريسيف القذايف 

استدعى سيف  اخلامس من فرباير )اليوم الثاين من املقابلة(يف اليوم 
من م ن اختارهمّ أشخاص له تسعة  حضرأو  ،يالقذايف الدكتور عل

ومن هؤالء التسعة الذين ذكرهم ، هلذا اللقاءرجاالته ورجاالت والده 
 الدكتور علي الصّليب هم:

 الدكتور يوسف صوان.
 عبد الرمحن الكرفاخ.

 ّمد إمساعيل.حم
 مصطفى زريت.
 وليد اجلهمي.

طلب منه سيف أن يعيد ما قاله باألمس   يوحسب قول الدكتور عل
ما قاله د دون تردّ  يعاد الدكتور علفأ ؛أمام هؤالء التسعةكامًّل 

شاهدين على ما قاله الدكتور علي  هؤالء كانف ؛حاضرينباألمس لل
حنن الثّلثة )الصّليب ها علي نااليت اتفقوعلى تلك النقاط  ،الصّليب

حسب قول الدكتور علي: ، ولذا واليت سبق ذكرها، والعرادي وعقيل(
من منهم ف ،باستثناء شخص واحدرح معارضني ملا طُ  اجلميع كان

 ،، ومنهم من أظهر حرصه وحّبه للقائد وسلطة الشعباعرتض مطلقاً 
الكّلم ومنهم من قال هذا ، رائهآبعض اإلشارات السلبية للدكتور و  مع

القذايف وابنه سيف،  فوق السقف، ومنهم من قال هذه مؤامرة ضدّ 
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كانوا يف املقابل  و  .(get out)هذا يعين: بغري لغتنا  قالوأحدهم 
 .فرباير 71عليهم ثورة  هابتتن مقدرهتم على حسم املعركة إن كو دؤكه ي

كان الفضل فيه لدماء  ولكن حبمد اهلل ُكتبت الثورة؛ فكتبت تارخياً 
 كان النصر ْثرة الفداء.، و شهداء واجلرحىال

من الصّليب الشخص الذي استثناه الدكتور علي وللتاريخ أقول: إنَّ 
الذي قال عنه كان  هو: )مصطفى زريت(التسعة األشخاص أولئك 

 .الوحيد مؤيّداً ل ما قلته أمام سيف القذايف
قذايف السيف  بعث (فرباير 9)يف اليوم الثالث من املقابلة املوافق 

كّرره ما  و  ،هلته على ما قاله لءساوم يشخصني ملقابلة الدكتور عل
حسب  األشخاص التسعة، وكان أحد هاذين الشخصنيأمام األمس ب

 عبد الّرمحن الكرفاخ. ما ذكره الدكتور علي هو:
م الذي تعّرض 1177فرباير  9يف ذات اليوم  ياتصل يب الدكتور عل 

ثَّ حضر ومعه  ،ملنزلأكد من وجودي يف اليتفيه إىل املساءلة الثنائية 
 ،يف تلك الزاوية املفّضلة لنا مجيعاً  فجلسنا ؛الرزاق العرادي املهندس عبد

خّلل هذه املقابّلت الثّلثة املتتالية، وبدأ الدكتور يسرد ما جرى معه 
 . ثّ سألين ما رأيك يا أخ عقيل فيما جرى

ولكن  ،األمر لطة وتوىليف الس أن سيف كان راغباً قلت: يف اعتقادي 
 /7/9منذ السلطة ب أثرالذي است أن عرض األمر على أبيهبعد 

 .بالقّوة لن يتخلى عنها إاّل  ،م7999
إعادة املقابلة  ابنه سيف لذي طلب منهو ا القذايف عتقد أنّ وكذلك أ

من كان وراء من أرسل إليك و وه، بلهاختيارهم من ق   أمام من متّ 
أو يف مفهومه تلك  ،وتلك اجلرأة اآلراءلك عن ت كملسائلتالشخصني 

لتكون ، ةلبيمن صفات أخرى س أو حىت ما يلصقون هبا اجلسارة
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أو تغييبك بشكل  من  كسجنُ و  عليكالقبض لقاء إاخلطوة الرابعة 
  .األشكال

، فقال إنّه عبد اهلل ؛هاتفه جرس رنَّ ويف أثناء احلديث مع الدكتور علي 
 ،إىل املطار يبالدكتور علا عبد الرزاق ي وعليك ،ال ترد عليه :قلت

 .استجابةفر فكان السّ  ؛أسرعا إىل املطارال داعي هلا، قيبة حىت  احل
 فكرةالصّّليب وخّلل الدقائق املتبقّية لتلك اجللسة طرح الدكتور علي 

شاء اهلل تعاىل،  فرباير إن 71بعد جناح ثورة ) فقال: احلياة املدنية؛
وللتنظيمات احلزبية مكانة؛ فما  ،املدين مكانة سيكون ملنظمات اجملتمع

 ؟(رأيكما أن نفّكر يف تكوين حزب من اآلن
وتناولنا احلديث مع وافر الرتكيز لكسب الوقت قبل  هذه ضرورة، قلت

مغادرة الدكتور علي إىل املطار، واتفقنا أن يكون اسم احلزب )التجّمع 
ف اللييب دون إقصاء مفتوحًا جلميع ألوان الطيحزبًا يكون و الوطين( 

أو هتك  ،إاّل من أقصى نفسه مشاركًا يف سفك دماء الليبيني ،ألحد  
 على متلكاهتم.  اعتدى وأأمواهلم من س أو اختل ،أعراضهم
مع و نرى يف القذايف طاغية، دون شّك يف ذلك الوقت كّنا ومع أنّنا 

راثية بني ثر اجلينات الو أمعرفتنا الّتامة بأنّه ال أحد يستطيع أن يلغي 
نا غري قابلني بتوريث احلكم يف ليبيا ألبناء ومع أنّ ، اآلباء واألبناء

وّرث لغريهم، إاّل أنّنا كنّا نرى صعوبة  ل أن يال نقبنا أنَّ كما   ،القذايف
 التعامل مع االبن لسبب واحد وهو:كبرية يف تغيري القذايف، وهلذا كان 

تستخدم ضّد من حياول القيام اليت ميكن أن طغيانًا و أن  القّوة اجملّمعة 
بعملية التغيري، جيب تشتيتها عن طريق دفع أكرب حلقاهتا يف اجتاه 

عملية التكسري اليت يكون جمموع  فتحدث احللقات األصغر منها؛
، وعندما يتّم ضّد إرادة الليبينيطغيانًا خسائرها من تلك القّوة اجملّمعة 

 .فرض وجودهم سادةذلك، يصبح الباب مفتوحاً أمام الليبيني ل
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ه يف دائريت املتوّقع وغري املتوّقع، اتولكن يف علم السياسة لكّل حساب
دائرة املتوّقع اخلاسر دائمًا هو من تقتصر رؤيته وتفكريه وخططه على و 

بضربة واحدة حتت  كبريهم وصغريهم، وهلذا خسر يف ليبيا الطغاة  فقط
لثورة وهو الوكيل  ،الويل وهو ،نداء )اهلل أكرب(؛ فكان األكرب هو النصري

وهو على كّل فرباير؛ إنّه اهلل الذي يعّز من يشاء ويذل من يشاء،  71
 .شيء قدير

ال يثقون فيما غاة كبار أو صغار هم طغاة، وهم دائمًا وعليه: فإّن الطّ 
ون بقدر ما يثق ،واحملّللني السياسينيكماء العلماء واحل يقال هلم من ق بل

 :ة، ويف مثل هذا األمر حتضرين قصّ ميهمجه ل منقب هلم من فيما يقال
 :(مون ولو صدقواكذب املنجّ )

اتصف بالصدق والثبات وعدم  ،العشرين منّجمًا لهاختذ طاغية القرن 
التبّدل يف رؤاه اليت ادخلت الطمأنينة يف نفس من يثق فيه وخّصه 
 بالرعاية والعناية، حىّت اصطبغ القرن العشرون برؤاه ختطيطًا ورسم

وذلك عندما بدأت  ،إاّل أّن احلسرة بدأت متأل نفسهاسرتاتيجيات، 
سيكون على الذي إرهاصات القرن الواحد والعشرين يف الظهور، 

 درجات من الرقي والتفضيل مبا مل يرتك للقرن العشرين مكانًا للمقارنة
خاصة بعد أن أّكد له ذلك منّجمه اخلاص الذي استدعاه ، معه

ن، وذلك لثقته فيه وفيما يقول؛ فجعله املستشار الستقراء هذا الشأ
األّول يف رسم سياسة الدولة الداخلية واخلارجية، ويف حالة السلم 
وحالة احلرب، هكذا كان القرن العشرون هو عصر التقنية وعصر الثقة 

 يف املنجمني.
القرن العشرون من منّجمه حينما دعاه طاغية وذات مرّة غضب 

ول احلرب وخوضها ضد أحد البلدان املعادية من أجل دخ لّلستشارة
وبعد االستشارة املنبثقة من عبقرية املنّجم الذي أشار له ولسياساته، 

بدخول احلرب دون ترّدد والنصر املؤّزر حليف لذلك الطاغي مولود 
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القرن العشرين، بعدها قّرر دخول احلرب، وبعد أيّام من خوضها 
لفور ليقتله نتيجة كذبه؛ فقال اهنزمت كتائبه، فدعا منّجمه على ا
 : ملاذا كذبت أيّها املنّجم؟هاملنّجم خبوف شديد وهو يرد على سؤال

يب التنجيم إاّل مرّة واحدة يف العمر، وما ظننت سّيدي  فأجاب: مل خيلُّ 
 أن تكون هذه املرّة.

 فسأل املنّجم قبل أن يقتله: ما هو املتوّقع بعد موتك؟
: إّنك ستموت يا سيدي بعد مويت بيوم  واحد  فبكى املنّجم قليًّل وقال

 فقط.
وقد يصدق  ،اندهش طاغية العصر من هذا اخلرب املؤمل الذي ال يطيقه

 يف حينها.
طلب طاغية العصر من حرّاسه واجملندين واملرتزقة وأجهزة فعلى الفور 

أمنه االبتعاد عن املنّجم، وفّك القيد من يديه، وإبعاد املشنقة اليت 
ذا الغرض، وأمر أجهزته األمنية رعاية املنّجم والعناية الّتاّمة به، أعدت هل

وحتت أحسن واحلفاظ عليه من كّل شّر، وأن يعيش يف أفضل األماكن، 
الظروف، ولكن القرن الواحد والعشرين دخل طوعًا وكرهًا دون أن 

حتت يف أنبوب )يقف منتظرًا ليأذن له القرن العشرين؛ الذي كان خمتبأ 
مس ال تغطى بعني هروبًا من املواجهة، ولذا فعندما تشرق الشّ  (األرض

  الغربال، وهلذا كذب املنجمون ولو صدقوا.
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 رسالة ثانية 
 إلى 

 سيف القذافي
الذي املهندس عبد الرزاق العرادي ظهرًا إىل منزيل  جاءفرباير  75

د الرزاق ة، واملعروف عن عبقات أسريّة قويّة مع وافر املودّ تربطين به عّل
على  صرَّ د، وإذا أدون تردّ يتخذه  وإذا قّرر اختاذ موقف   ،النفسطيب 

فعادته كّلما يأيت  ؛غري عادته لىوهو ع جاءين، متّسك بهشيء موجب 
)طاستني شاي أخضر خفيف يف وقت  إىل منزيل حيب أن يشرب 

ولكن ذلك اليوم شرب طاسة واحدة وقال يا دكتور عقيل: واحد( 
الدماء اليت كّف ث معه على  ل بسيف القذايف وتتحدّ أرجوك أن تتص

إن مل يتّم كّفها و  ،تدارك األمر باإلصّلح ستكون يف ليبيا إن مل يتمّ 
من القتل املباشر من سكاهنا  ستدّمر، ومن ينجو ليبياقسم لك أّن أ

 .يف هذه الدماءسيموت غرقاً 
ال، يل باالتص مال، وال رغبةلقد قطعت منهم حبائل اآل :قلت له

عندنا غريك يا دكتور ال يوجد  :ولكن إصرار عبد الرزاق وهو يقول
، وليبيا وطن وأنت وطين، أرجوك االتصال، بعد إحلاح م معهليتكلّ 

ن يف اًا واقفب، وحنن سويّ فلم جي القذايف ، اتصلت بسيفمنهوإصرار 
)ويبدوا ه سيف، سألين من أنت؟ وجدتف ؛جرس اهلاتف زيل دقّ ـمن مرّ 

، من أنت؟ + من أنت + اغيةالسؤال مألوف لدى األسرة الطّ أّن هذا 
 ث، وقلت له: فأجبته بامسي كوين املتحدّ ( من أنت = من أنتم؟

 اً، فردّ غد وليستسمعه اليوم أن أريدك  جّداً كّلم مهم وضروري لدّي  
 .، اليوم وقت عملاً يعد للكّلم مكان اليوم مل
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 م؛حّد الدّ من أجل ن ولكالعمل،  نا معفأ ؛ألنّه وقت عمل :قلت 
 قفل اهلاتف يف وجهي.ف

  :سألين املهندس عبد الرزاق
 ؟(حّد الّدم من أجلولكن قولك له )كيف فهم 

 يف وجهي. تفهتا، بدليل أنّه قفل اهلافهمها كما قصدّ  :قلت
من مع تلك األسئلة على السؤال من أنت معّلقة  اإلجابةوهكذا بقيت 

الشافية  فكانت اإلجابة ؛هلى بكرة أبيثار الشعب اللييب ع إىل أنأنتم 
عب اللييب الشّ )فرباير  71بنحن ثوار  سؤال الطاغية من أنتم؟على 

 (.اريخصّناع التَّ أصحاب احلّق 
 من أنت؟ املعروف لديهم وبتحليل مضمون قوهلم للمتحّدث 

  م من أنتم؟املعروفني لديههلم و افضني وقوهلم للرّ 
تأّكد ملن يلّم باملنهج التحليلي تئلة دالالت ومضامني هذه األسفإنَّ 

كامنة تظهر على األلسن الناطقة هبذه حقيقة  أّن  ،وحتليل املضمون
األمر لتكشف أمرها بأّن حقيقتها ال تعرتف باآلخرين. وهذا  ،األسئلة

ال يرون حّقًا إاّل هلم، وهلذا ينكرون حقوق  أّن الطغاةدليل إثبات يعّد 
ا جيعل أفعال اإلقصاء مّ ، أيضاً  بوجودهمىت حاآلخرين، بل وال يعرتفون 

  أعماهلم وسلوكياهتم.أقواهلم و ي الظاهرة يف ه
قبل أن  يقول أنايتوّقع منه أن كّل من يقصون   فالطّغاة ؛وبناء على ذلك

من بعدها مطالبًا حبقوق، أو ليأيت  يتمّسك هباوذلك كي ال  يقوهلا،
 لمن قو  غي أن ميّكن أحدهة نظرهم ال ينبولذا فمن وج ،رافضًا ألمر  

ملكانة ميكن أن يشار إليه با لماً ع   )أنا أو حنن( وذلك كي ال يصبح
غريهم؛ اس من النّ لمًا ؛ فهم دائمًا ال يرون ع  واالعتبار والتقدير

وهلذا  .)أرقام غري معّرفة( ون إاّل نكراتفاآلخرون بالنسبة إليهم ال يعدّ 
 ؟وتسفيهاً  تتفيهاً وحتقرياً  أنتمهلم لآلخرين مبن ؤاوجههون سفهم ي
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وعليه: فإنَّ الطغاة إن متّكنوا من حكم اآلخرين حيكموهنم باحلديد 
والّنار، وذلك هبدف إقصائهم ال بغاية حتريرهم. وهلذا فالسؤال من 

 أنتم؟ عندما يوّجه من معلوم ملعلوم، تكمن ورائه غايات منها:
 .املخاطب ـ حتقري

 .هشأنتقليل ـ  
 .ملشاركةتغييبه عن اـ  

 ـ إنكار حقوقه.
سامـ   .إقصائه من مْحل املسؤولية وحتّمل ما يرتّتب عليها من أعباء ج 
 على قيد احلياة. موجود  وكأنَّه غري ه ب عدم االعرتافـ 

نتم؟ فإنّه يدل إثباتاً مضمون املعكوس لذلك السؤال: من أ وبتحليل
يطرح على نكرة، على أّن قائله قاصر املعرفة؛ فهذا السؤال ال ميكن أن 

لكّنه ال يعرف أن سؤاله  )من يسأل(، ومع أنَّ السائل يعرف أنّه يسأل
 .ُجعل نكرة احلّق مبن ويلبس  ، حمّله، وهذا يلبس العيب بقائلهيف غري

ر وجود اآلخر، هو سؤال استغرايب به يُنك   مبن أنتم؟ :فسؤال القذايف
اآلخر  انكر يعّد نا ولذولكن هذا اآلخر لو مل يكن موجودًا ما ُنك ر. 

 إثبات وجوده.على دليل لاهو 
أنا الذي انقلبت فسؤال القذايف حيمل يف مضمونه رسالة، أي  وهنا،

م، وهلذا فالسلطة سلطيت، 7999لطة بالقّوة يف العام على السّ يف ليبيا 
 ومن أنتم؟

عاماً؛ فما  11كما أّن مضمون سؤاله حيمل معىن: )أنا حكمتكم قهراً 
 11ن يقول: أنا طوال أ عليكم اليوم(؛ أي وكأنّه يودّ  الذي استجدّ 

وكثري  ،والسائرين يف املسريات ،املبايعنيو  ،منكم إاّل الطائعني عاماً مل أر  
من الذين يزيهنون يل األمور )اللقاقة(؛ فأنتم من أين جئتم؟ هل نزلتم 
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فر من السماء؟ وذلك لقناعته الّتاّمة بأنّه املسيطر على األرض؛ فاستغ
 اهلل العظيم.  

فالقذايف الذي سكن يف خيمة املتوّقع، كان ال يرى الليبيني فيها إاّل 
ولكّنه مل ، (ال)وال كلمة  ،خانعني ومائعني، وطائعني ال يعرفون الرّفض

ضًا ومتّرداً، فّ ر اململوءة بالزُّخرفة الشرقية  (غري املتوّقع)قصر قّبة الينظر إىل 
 (....إرحل....إرحل)إرحل بيعرّ أغنية الوثورة أصوات أبنائها تنشد 

، كان يعتقد قهراً  عاماً  11ولذلك فالقذايف الذي حكم الّشعب اللييب 
بذلك كان هض من بعده، و نأّن الّشعب اللييب بلغ به الوهن لدرجة لن ي

 .، وبه احرتقمجراً  حتت الّرمادأّن  نسيلكّنه ماداً، و ال يرى إاّل ر 
فن يف األرض، طرح سؤاالً يه يف أنبوب دُ ولذا فيوم أن ألقي القبض عل

يتوّقعها حىت وهذا دليل املفاجئة اليت مل  ،ةبالعاميّ هذه املرّة آخر، ولكّنه 
ذلك السؤال؛ فقال  كما سبق أن حّضر  حتضري سؤاله،من يتمّكن 
أنا يف عمر  لقوا القبض عليه: )خريكم .... أيش فيه؟لذين اللثّوار ا
 .(آبائكم

و)خريكم ....   ،د عّلقة بني السؤالني: من أنتم؟بدون شّك ال توج
إاّل الرتباطهما بسائل واحد  )مفرد(، وجميب واحد  )مجع(.  أيش فيه(

ه للتنكري )غري معرتف مبن فالسؤال األول موجّ  أّما غري ذلك فّل عّلقة؛
ه بصيغة االعرتاف، )أصحابه وّجه إليهم(، أّما السؤال الثاين فموجّ 

وأصواهتم  ،صاغراً  ين أصبح السائل بني أيديهمهم الذو  ن(معلومو 
حنن الذين خاطبتهم بسؤالك: من أنتم؟ فهل عرفت : تعلو وتُرفعألذنيه 

 من حنن؟أنت اآلن حنن 
مشيئة اهلل تعاىل شاءت أن تكون اإلجابة على أّن  وهذا املعين يدلّ 

مباشرة يف أذين السائل، الذي أصبح آية ملن خلفه، مصداقًا لقوله 
د ين  ف اْليـ ْوم  نـُن جهيك  : }تعاىل آآْلن  و ق ْد ع ص ْيت  قـ ْبُل و ُكْنت  م ن  اْلُمْفس 
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ن ك  ل ت ُكون  ل م ْن خ ْلف ك  آي ًة و إ نَّ ك ث ريًا م ن  النَّاس  ع ْن آي ات ن ا  ب ب د 
. فذلك السائل الذي كان حماطًا باجملّندين واملرتزقة، وجد 5{ل غ اف ُلون  

ال حارس له حيميه من قبضة الذين كان يظن أهّنم ال  نفسه وحيداً 
. وهبذا يعّد سؤاله: )خريكم .... أيش فيه؟ ن كوهنم نكراتيزيدون ع

باإلجابة على ذلك واملذّيل بقوله: أنا يف عمر آبائكم( لدليل اعرتاف 
 السؤال الذي طُرح منه ليكون ملن خلفه آية.

 املؤّرخةين وبني سيف القذايف و اليت دارت بي تلك املكاملة اهلاتفية منذو 
، م بدأت االنتفاضات الثورية تظهر على السطح75/1/1177 يوميف 

وين، كما بدأت بدأ التخك، ّث األجهزة األمنية تتفكّ بدأت معها و 
، وبدأ صوت الرّفض يرتفع تتجّلى جتاه النظام سلبية األجهزة األمنية

 الصراع،ني حىت حيسم ن بني سلبيورجال األمن منقسمو يوم، عد يومًا ب
أخذ ، ومن هنا حق بالثّوارتالنقطع عن العمل، وبني من أمن  وبني

، ّث بدأت العمليات النوعية يّتسع للقذايف االنشقاق يف صّف املوالني 
وشارع الشط يف  ،تأخذ مداها يف مدينة طرابلس؛ فكان سوق اجلمعة

روفة )بسيارات تفجري العديد من السيارات املعفبادروا إىل  ؛الصدارة
برئاسة منصور  السيارات التابعة للحرس الشعيبتفجري التندرة(، وكذلك 

متد ذلك إىل زاوية الدمهاين وفشلوم، وتاجوراء، ضو. وسرعان ما ا
 جهزة القذايف.ا ضّيق اخلناق على من تبقى من أاج وجنزور، مّ والسرّ 
إىل  م أصبحت العاصمة من الساعة التاسعة صباحاً 71/1/1177ويف 

كتائب القذايف، ومن الساعة السادسة مساًء   يف قبضةاخلامسة مساًء 
، وهذا األمر هو بالتمام التاسعة صباحًا حتت سيطرة الثّوارالساعة إىل 

 م.11/9/1177يوم طرابلس ىل حترير العاصمة ذي مّهد إال
ولو  ،عدائية دائمًا العّلقة بني األعداء طبيعيًا البد وأن تستمرّ  وعليه:

 غري ذلك؛ فعلى سبيل املثال: العّلقة بني القطّ منهم ظهر من أظهر أ
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والفأر ستظل عّلقة عدائية حىّت وإن مت ترويض القط مبا ميّكنه من قبول 
مع أنّه مل يقف  حّج القطّ )ة بعنوان قصّ  ذلك ، ويل يفقاعداً جنبه الفأر
 :( تنّص على اآليتبعرفة

 إذا كتب على املسلمني وهو كره اّل يف األشهر احلرم ال قتال وال اقتتال إ
ة خّلل هذه الفرتة مع الفأر، خاصة حبسن النيّ  هلم، وهلذا تظاهر القطّ 

 ه أنّ و 
ر عن سيئاته اليت ليكفه  إىل احلجّ  ، ذهب القطّ ينوى أداء فريضة احلجّ 

 وتربكاً  وسعياً  من الذنوب، وقضى مناسكه طوافاً  وضعت عليه أوزاراً 
ظام، وبعد عودته إىل بّلده، فرح األهل واجلريان باملقامات واآليات الع

بعودته، وعندما مسعت الفئران بعودته تنادت لتناقش األمر، واتفق 
باستثناء فأر واحد  ،وحتيته ألداء الفريضة اجلمع على الذهاب إىل القطّ 

ه عدو هلم، ذلك بأنّ  ّلً ، معلّ اعرتض على ذهاب الفئران إىل القطّ 
 ينبغي الذهاب إليه، ومع ذلك ذهب اجلمع إىل فّل ؛وألجدادهم األبرار
 ذلك الفأر. وعندما وصل مجع الفئران، عانقها ة إاّل احلاج ملباركة احلجّ 

احلاج حبرارة وعانقته الفئران خبوف، وجلس اجلميع لتناول أطراف 
احلديث بينهم. خّلل هذه الفرتة قام احلاج ببعض احلركات 

نفسه ويبدأ يف  يهدئ، حياول أن اجّ ه حاالستعراضية، وعندما يتذكر أنّ 
ومع  تارخيية، ةكأن بينه وبينهم مودّ و توزيع االبتسامات على كل فأر، 

نتيجة  ، وذلكالفئران شعرت هبا فرتة طويلة  أنَّ إاّل  اً ا فرتة قصرية جدّ أهنّ 
اخلوف الذي ميّل الصدور. وعندما رجع مجع الفئران إىل بيوهتم محد 

هلل على سّلمتهم من العدو، وسأهلم كيف هلم ذلك الفأر املعارض ا
 حال احلاج بعد عودته؟ 

مات احلجاج عليه، ه حاج، وبسنشهد باهلل إنّ ) بقوهلم: فأجاب اجلمع
 . (( ال زالت فيهوالقفزة )النطة فاتاوشنباته رفر 
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رثاً، ولذا ال تغرنَّكم أبناء الطغاة فهم يرثون الطغيان إهذا حال وعليه: 
ة وهلذا تكون حجّ  صطنعة كما غّرت بنا وبغرينا،ملتلك االبتسامات ا

سيف القذايف نفسه مصلحًا من ه مل يقف بعرفة، كإعّلن القط مع أنّ 
 .9جل ليبيا الغد؛ فكان على رأس دمارها وخراهبا وفتنته أبنائهاأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رسالة ثالثة

                                                 
م، ص 1117الدميقراطية يف عصر العوملة )كسر القيد بالقيد(، عقيل حسني عقيل، مالطا منشورات دار اجلأ،   9

91. 
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 إلى
 سيف القذافي

 م، كنت يف ذلك اليوم يف1177 /3/ 13 يومحبث سيف عيّن 
يف أحد البوابات  قتلته كتائب القذايف أقاريباجلنوب يف عزاء ألحد 

عقيل، يف ذلك اليوم  عبد العاطي حسن معه ابن أخي  س وجرحلبطراب
عودتنا  أثناءبأخي حسن تصل أحد أقّلم سيف كان هاتفي مقفل، فا

خط ، وهو على غريانمدينة يف عصراً ا حني االتصال من اجلنوب، وكنّ 
 سيف يريدك ضروري. :قال يلتفي االتصال اهلا

أن  أّنين بقيت هناك يف الشاطئ؛ فأنا ال رغبة لديّ : قل هلم قلت
فبعد ذلك اخلطاب الذي اتضحت فيه صفات ؛ جلس مع القتلةأ

كون قابّلً لن أالطاغية الكبري على مّلمح وصفات الطاغية الصغري؛ 
أن  من أجلحىت بتلك النقاط اخلمسة اليت سبق لنا عرضها عليه 

على أبيه وحيّل حمّله؛ فنحن ال يليق بناء أن نبّدل طاغية  ينقلب
 بالطّاغية.

الذي  يف طرابلسصّلح الدين  بابينهكذا كانت اإلجابة، فاتصلوا 
يف اجلنوب حيث ال اتصال يف ذلك  بأّنين بلغهمأوقلت له  اتصل يب

 .ئيالكهرباالتيار انقطاع  بأسبابالوقت 
وا باالتصال استمرّ و ابلس؛ فهم مل ييئسوا عند املغرب وصلت إىل طر  

عليهم  فقلت يف نفسي سأردّ ؛ (بأبنائي صّلح الدين وحسنيمبنزيل )
صّلح الدين وحسني حبثًا عيّن  بابينّ االتصال ، ولكن إلكثارهم متأخراً 

سيف القذايف فقال يل ربع ليًّل، الاتصلت هبم الساعة احلادية عشرة و 
يف  يّ من فضلك أنا يف حاجة ألن متّر عل) ،بعد أن أحيلت املكاملة إليه

 .(من السفر بعاأّنك تإّنين أعرف هذا الوقت مع 
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بداًل من ذلك القرار  بنعم اإلجابةهذا األسلوب أخذين إىل اختيار 
إليك شريطة أن  سآيتيف ذلك الوقت؛ فقلت الرّافض للذهاب إليه 

ا على أن تأيت اتفقنف ؛منهملقرّبني تبعث يل سيارة؛ فأحالين على أحد ا
لطلبه ثانية فرّد مسرعًا ّدت ، قفلت اهلاتف ّث عُ السيارة حيث إقاميت

كون أنا قلت له عليك ببعث سيارة وسائق أ ،ذلك املقّرب منه علىّ 
أنا ال استطيع اإلتيان إليكم؛ فبعث يل سائقاً  سيفعرفه، وإاّل قل لأ

 أعرفه.
فيه على السيارة  كنت مصرّاً عن السبب الذي  سائل أن يتساءل: تومل

 الذي جيب أن يكون معروفاً لدّي.والسائق 
، الذي سبقه يوم م13/3/1177هذا التاريخ هو املوافق  قول: ألنّ أ

بل املهندس سعيد راشد من ق   عي فيهم الذي استد17/3/1177
أمام باب وأبنه محزة وآخرون  ،عليهالّرصاص إطّلق   متَّ ، ثُّ اغيةالطّ 

 يف ظروف  غامضة. من ق بل القذايف إليه العزيزية الذي استدعي
حمّمد عويدات الذي كان حاضراً معه يف تلك ويل شهادة من ابن خاله 

، سألت حمّمد عويدات ابن خال املهندس اجلرمية اليت احتفل هبا الطاغية
يف حسني عقيل الذي عّفنت وكان معي أخي احلاج حمّمد سعيد راشد 

كذلك كان معنا حاضرًا لتقدمي و  ،يفر القذارائحة  الطاغية معمّ  انفه
وحنن نقدم العزاء ألسرة املهندس سعيد  ،يسأحمّمد السنو  أمحدالعزاء 
 ؟ كنت مع سعيدهل  فقلت حملّمد عويدات راشد، 

فقال  ّث قلت له أخربنا باحلّق كما هو؛  ،على جنب فأخذته قال نعم؛
ذي من كنا نستلم سّلحاً من منصور ضوء؛ فطلب مّنا حنن احلضور ال

بيننا املهندس سعيد راشد مأمورية؛ فكان رّد سعيد على منصور ضوء 
أّما  ،وسأذهب إليه يف احلال بباب العزيزية ،أّنين مطلوب من قبل القائد

 بقية اجملموعة فهي حرّة. 
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له إىل باب العزيزية، اصيقّررنا الذهاب مع سعيد إل تاعويدايقول حمّمد 
 ىال رمي الّرصاص علينا بكثافة، جناهنوعند مقربتنا من باب العزيزية 

 بأعجوبة ومات من مات بدون ْثن. ىمن جن
مت القبض عليه وهو يستمع إىل  ،من الناجني عويداتاد وألنَّ حممّ 

قارحة املأنتم سعيد راشد خائن و )له تقدمي اإلهانات مع تكرارها 
 .(خائنني

وهو من بعدها استمعت لألخ صاحل راشد شقيق املهندس سعيد 
عندما مسعت بأّن رمي الرصاص كان على أخي سعيد وابنه  :يقول
فتم القبض  ؛احلادثة املؤملة إىل باب العزيزية حيث جئت مسرعاً  ،محزة
ا يف ّبّل بالقيود ووضعاللذان كُ  حسن والكيّلين أخويّ على و  علىّ 

)احلاج أّما هو  ،الصندوق اخللفي للسيارة اليت مّت رميهم فيها بغري احرتام
بأخويه يقول بعد أن امتأل الصندوق اخللفي للسيارة  كما راشد(  صاحل
اليت  للسيارة لفي دحره يف املقعد اخلمتو بوجه السرعة، عليهما أقفل 

 أقفل صندوقها على أخويه. 
ه يعرفمنهم من أنَّ الذين قبضوا عليه  راشدصاحل احلاج يروي  وكما

يا مقارحة يا خونة، )م ومعهم مرتزقة يقولون هل، أيضاً  وهو يعرفهمجيداً 
، ر يف االنرتنتهذه الشهادة متوفّ  ، وحمتوى(سعيد راشد خائنهذا 

 .على قيد احلياة الزالواوكذلك سائقه وبعض من كان معه 
يوم زائراً ّلم املشاي األخ علي عبد السّ نزيل إىل م ُحسن احلظ جاءومن 
ق الذي مل يسبالعميد فتحي عياد بن عثمان م، ومعه 31/1/1171

 األمن اخلارجي سابقاً،يف عمداء الأحد يل معرفته من قبل، وهو 
مؤلّفًا بعنوان  بعلم أّنين أكت وملـّا ؛إىل ثّوار سوق اجلمعة واملنتمي

ن أقول لك حقيقة، : أريد أيل)أسرار وحقائق من زمن القذايف( قال 
 وهي: )أّن القذايف هو من أمر بتصفية سعيدوأشهد هبا أمام اهلل تعاىل، 

 .(راشد
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بعد صمت وحرية أملّت يب قلت: وما السبب الذي دعاه إىل فعل 
 ذلك؟
سعيد ؛ فقال ( رحيل القذايف إىل فنزويّلخبربية)سعيد قد علم  نّ إ قال:

شخصاً مبا  (19)أمام جمموعة يبلغ عددها  والغضب ميأل نفسه مّا قاله
ب، ويهر معّمر طها كيف خيلّ )الذي قال:  نفسه فيهم املهندس سعيد

عياد  هذا أكرب عيب، وال ميكن أن يقبله عاقل( وكما قال العميد فتحي
 من بني وكذلك قال: إنّ  .مرتفعكان كّلم سعيد بصوت    بن عثمان

رحيل  (خربيةعلى ) ن كانوا حمتّجنياألخرو و  امه ،قذاذفة اثنان( 19)
 القذايف إىل فنزويّل.
، سعيد راشد تصفية املهندسبفأمر على الفور  ؛علم القذايف بذلك

ال لشيء إاّل  ،ن استدرجه بدعوة منه ملعسكر باب العزيزيةوذلك بعد أ
 كاند أنّه مدعو ملشورة أو طلب ما، و لتنفيذ األمر؛ فسعيد كان يعتق

 لسعيد من أجل قتله. القذايف ءستدعاا
بعد أن استمعت هلذه الشهادة، قلت: لقد كنت صادقًا يا حمّمد 

لديك من معلومات،  وفقًا ملا توّفريل ن قلته أفيما سبق و عويدات 
بني تاّمة خرى كانت عنك غائبة، وها هي اآلن ولكن معلومات أ

 وإن كنت تريد املزيد فعليك بالبحث. يديك.
العميد فتحي عياد  رّاويهبا ال أفادينتلك املعلومة اليت يومني من بعد و 

القذايف املناصر ملعّمر راشد سعيد  ،عن هذا اللغز احملرّي بن عثمان 
مع  ،باب العزيزيةمعسكر أمام  طلب من قبل معّمر القذايف ليقتليُ 

فقد علمت  !!والقبيلة اليت ينتمي إليها ألخوتهجلثمانه و تقدمي اإلهانات 
يف ذات اليوم  ،اذفةذالقمن  آخرينأّن القذايف قد استدعى شخصني 

ويف ذات املكان أمام  ،فيه تصفية املهندس سعيد راشد الذي متّ 
عند الساعة الثانية ليّلً  ،م17/3/1177عسكر باب العزيزية يوم م

 ومها: اليوم(  ذلك)الساعتان األّوليتان من 
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 سامل اهلميل. الدكتور عبد احلفيظـــ 
 على اهلميل. هـــ أمحيد
باب العزيزية يف ذات التاريخ والوقت معسكر أمام  مّت تصفيتهما اللذان

 مع فارق ال يزيد عن عشرة دقائق.
 71العميد فتحي عياد بن عثمان الذي انتمى لثورة ولذلك تُعّد رواية 

فرباير وهو عميد جبهاز األمن اخلارجي سابقًا رواية صادقة، فهو مّا 
 (خبربية)شخصًا عندما علموا  ْثانية وعشرونلقد احتّج وغضب  :قاله

 ضمنهم أثنان من ، ومنإىل فنزويّل أّن القذايف قد ركب طائرته اخلاصة
الدكتور عبد احلفيظ سامل ) القذاذفة، دون أن يذكر امسائهما، ومها:

اللذان علمت بأمسائهما من قبل ما  .(على اهلميل هاهلميل، وأمحيد
املصري عبد اهلل أمحد املصري، وهو قذايف من قبيلة الرائد  بهشهد 

تل يف باب العزيزية ومثل )اخلطره( وقريب عبد السّلم اخشيبة الذي قُ 
 نه. جبثما

فهو  ؛أكرها ملن مل يش ن يعمل ما يشاءر )أفالطاغية عندما يقرّ وعليه 
الليبيني من  فربار املنقذ لكله  71( وهلذا كانت ثورة بالتأكيد ال يستحي

ر أائر غري الفأن يلد الفوإاّل هل ميكن  ،الطاغية الكبري والطغاة الصغار
 ر، وألن األميةيلد إاّل طاغ والذئب غري  الذئب؛ فهكذا الطاغية ال
 ؛من والقضاء على الطاغيةكذلك قّرر الشعب اللييب قبول دفع الثّ 

ار الذين حالفهم احلظ بالقبض على الطاغية ار مصراته من الثوّ فكان ثوّ 
كما   ،سافكي دماء الليبينيوابنه معتصم وبعض من  معّمر القذايف

 أطرافُقطعت بعد أن أيضًا  نه سيفحالف الزنتان القبض على اب
وهو  ،استحقار بالشعب اللييبأصابعه اليت كان يشري هبا استخفافًا و 

حىت صعب  ،أبيه الطاغيةيظهر على شاشات التلفزة ملتحفًا عباءة 
بني العباءتني )ميّيزوا( األمر على الليبيني وغري الليبيني أن يفرهقوا 

  الطاغيتني.
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منزيل؛ إىل لقد حضر السائق املعروف لدّي وعود  على بدء نقول: 
الذي كان بقرية  للقاءمكان إجراء ا فركبت معه وتوّجه يب إىل حيث

، هناك وجدت سيف حبي األندلس على مقربة من جنزور لعريباالحتاد ا
، لقد أظهر يل ومن كان معه من حراسه تظرينالقذايف يف اخلارج ين

 ات، هذه الكلم(يا أخو اجلد) :االستقبال فأخذين وهو يقولسن حُ 
؛ فهو له ، ألّنين يف حقيقة األمر مل أكن كما يّدعي أخو جدّ استوقفتين

ومع ذلك  من بين سليم، امن آل البيت كما كان أبيه يّدعي، وأن
ميكن  من قّربتلذا فهم حياولون الو  ،لة اهنزامكوهنم يف حا  اً مربر  أعطيته

 ون.أو هكذا هم يظنّ  أن يستجيب إليهم،
يكن جبانبنا أحد من رجاالته الذين ومل  ،ًا إىل ذلك الصالوندخلنا سويّ 

الفور وقبل أن  ، وعلىمون اخلدماتكون من حولنا مع الذين يقدّ يتحّر 
 أجلس سألين بقوله: 

 رأيك فيما جيري؟ ما
دود صمُت قليّل للتفكري مع أّنين مسبقًا مقّرر التأين قبل أّي رّد من الرّ 

 .توّقعأو تفاجئين يف دائرة غري امل ،اليت ميكن أن تطلب ميّن 
ومل  قليل شأن،نظر إليه أ، بل كنت متقّبًّل لهغري داخل نفسي  كنت

يفارقين ذلك يعرف من دواليب السياسة وحسن التدبّر شيئاً، ولذلك مل 
تفارقين  م الذي قفل فيه اهلاتف يف وجهي، ومل 75/1/1177اليوم 

هو د ويتوّعد الليبيني بّلءات إنذارية ثّلثة و كلماته اليت كان هبا يهدّ 
 يقول: 

 .الليبيون بالنفط والغاز أيّهاال حتلموا 
 .بالتعليم والصحةحتلموا ال 
 بالوحدة الوطنية. حتلموا ال 

وأنا أفكر يف كّل ذلك استدعت ذاكريت على الفور ما قاله يل ذات مرّة 
بأهّنا تربية  ،الدكتور حمّمد عبد املطلب اهلوين عن تربية أبناء القذايف
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هلا بالرتبية األسرية احلميدة، اليت حترتم عّلقة األبوة معسكرات ال عّلقة 
كما يقول الدكتور األبناء  واألمومة واألخوة واجلرية وأهل الوطن؛ فهؤالء 

الرتبية االسرية الطبيعية، فأبناء الليبيني تربوا قواعد اهلوين: هم من فقد 
أبنائه  اللييب يف عيد ميّلد أحد؛ وخري مثال: أنَّ ةعلى احملّبة واملودّ 

هبا حمّبة هبا يتمّكن من مشاركة أخوته والتطّلع  لعابأيشرتي له 
لعبهم  هيمن صغرهم بالنسبة هلم  رتبيةفالأّما أبناء القذايف لآلخرين، 

، وهلذا واجلنود حيوطون هبم حراسة ومحاية الدبابات والصواريخ على
بني الذي و  ،مع اآلخرينموّدة وحمّبة يرىب وهو يلعب  منالفرق كبري بني 

 .  مجيعاً  هبم ومبصائرهميلعب ليرىب 
وألّن الكمال هلل وحده؛ فقد كانت قراءات الكثري من الليبيني قاصرة 

جل من أ عن معرفة حقيقة لعب األدوار اليت وّزعها القذايف بني أبنائه
حمّمد بنه رسم ألم؛ فقد هنأن يسودوا على حساب الليبيني ويسوسو 

  نال الشكر من بعض الذين ارتفعت(، حىتّلمسّ المحامة صورة )
خوته؛ فبارك البعض متكني حمّمد القذايف أصواهتم بتفضيله على بقية إ

من تويل مهّمة االتصاالت اهلاتفية يف ليبيا، وهم يظنون أنّه سيكون 
خري من ينهض هبا تقنية؛ فكان حمّمد هو احملتكر الوحيد هلا، وكانت ال 

كّل االتصاالت بني الليبيني يف ية على  التجّسسراقبة املمهّمة له إاّل 
الداخل واخلارج، وتسليمها ألجهزة األمن للمتابعة واملراقبة واختاذ ما 

ولكن ، يف السجونبأبناء الشعب اللييب القبض والزج  يلزم من إجراءات
 يف اجلزائر.الجئاً مشيئة اهلل جعلته خارج احلدود، 

الفضاء من أجل ليبيا ن مورسم ألبنه سيف صورة السوبر مان القادم 
 كانوا حيلمونالغد؛ فكان البعض له مؤيّدًا وخاصة من الشباب والذين  

؛ فكان سيف املهندس األّول إلجراء باإلصّلح من أجل ليبيا
كّل إمكانات الدولة من أجل وتسخري   ،الصفقات والتعاقدات الكربى

الذي رمسه له فقًا للسيناريو و  بأنّه القادم من الفضاء ،لعاملعرضه على ا
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 والتنظريات ؤىتلك الر من حىت ظّن البعض أنّه املخّلص لليبيني  ،أبوه
؛ فكان ذلك البعض اليت يقبضها أبيه على رقاهبم احلديدية القبضةو 

مساندًا ومؤيّدًا إىل أن عرف من عرف أنَّه ال مهّمة لسيف القذايف إاّل 
انسحب من ف ون الوريث الوحيد للحكم يف ليبيا؛ليك ،تزيني نفسه

انسحب، وعارض من عارض، وقبل من قبل، إىل أن جاء بّلءاته 
أصابعه الثّلثة اليت يريد هبا أن يقصي الليبيني أطراف الثّلثة على 

 ،ويعاقبهم مجيعاً إن مل يكونوا له طائعني؛ فثار اجلميع مع اجلميع ،مجيعاً 
كمة ليقّدم للمحا  ،طعت ثّلثته وأصبح بني القضبان سجيناً إىل أن قُ 

لكّل واملتفّحصة  ،الليبيني مجيعاً  الناظرة من عنيالاليت بالتأكيد ستكون 
وخاصة تلك اليت  مشبوهة مع املشبوهني من عّلقات  ،ما جرى منه

الذين مل يعرتف الشعب اللييب بربط أّي عّلقات  اإلسرائيلينيمع كوهنا 
فارق ر القراء الكرام مبوقف  عظيم مع الذكه معهم، ويف هذا الشأن أُ 

عندما كانت تستعرض مع ملكات  ،العظيم اختذته ملكة مجال لبنان
 اإلسرائيلينيلك اآلنسة عندما طلب منها أحد مجال العامل يف اهلند، ت

معها، قالت له: ال يليق يب أن اختذ صورة مع شخصية التقاط صورة 
؛ فأنت إسرائيلي من ال تعرتف دوليت لبنان بتكوين عّلقات مع دولته

 .ربية لبنانية؛ فّل تقرتبوأنا ع
غرّي القذايف نظم كلية اهلندسة  من أجلهالذي أبنه الّساعدي أّما  

ها العسكرية اليت طوال تاريخ إنشائها ال خترّج إاّل رتبة مّلزم أّول، غريّ 
لتخرّج يف زمن ابنه نقيبًا ومهندساً، وبعد أن خترّج أبنه أعاد نظم كلية 

مّلزمًا أّواًل، ومع ذلك مها ال خترّج إاّل اهلندسة العسكرية إىل سابق نظ
اللعيب الذي تتوّحد فيه مّلبس الرياضيني  بنه الّساعدي صورةأختار ال

ن يتقّمص شخصه؛ فكان أليكون القدوة ملن يريد  ،ديننيمع حلية املت
 وسلخ وجه ،، والبعض من ورائه مصلياً؛ فقتل من قتلالبعض معه العباً 
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إىل أن فّر رد من طرد، وأقصى من أقصى، من سلخ من الرياضيني، وط
 .رهارباً والجئاً يف دولة النيج

 ،وقد اختار ألبنه املعتصم صورة املتعّصب ملكتب اللجان الثورية
، هذا وذاكمن اعي ألولئك املتعّصبني واملتعّصب لقبيلة أبيه؛ فكان الرّ 

صب املال من وسنداً؛ فأقصى من أقصى، وغوا له دعمًا كانف
الدولة بإجراءات قهرية، وهكذا قتل من قتل إىل أن قُتل مبا سات مؤسّ 

 .اقرتفه من عيوب وذنوب
إىل وضع كّل  أكتافهورسم ألبنه مخيس صورة العسكري القابلة  

يف مواجهة له ان املؤيدون تب العسكرية عليها؛ فكالرتقيات والرّ 
من الضباط وضباط الصف و  ،القادةاملتأملني من أولئك املمتعضني و 

؛ فكان ال متعاقد لصفقات األسلحة إاّل منياحملرت قايا اجليش اللييب ب
 .أو من يكون من طرفه، وهكذا هم يفعلون ،هو

وهكذا رسم ألبنته عائشة صورة السخّية؛ فرأت نفسها هي سيدة  
 املقربات منها مقرّبات.كّل السيدات؛ فكانت  

يف  أللوان املختلفة بكّل اوهكذا كانت لبقية أبنائه بقية الصّور املتعّددة 
 كّل واحد  منهم.

ومع أّن الدكتور اهلوين ال يرى تربية ألبناء القذايف سوى تربية 
ن يروهنم غري ذلك؛ فسعى منهم من سعى إىل فالوصوليو املعسكرات؛ 

كما هو حال   ،استثنائيةعسكرية ترقيات  أبناء القذايف ترقية بعض
ّلم القذايف ليمنح الرئيس السابق حسين مبارك الذي اتصلت به أق

جتاوزاً لكّل  ،العسكريةورتبهم  نظرائهمعتصم ترقية هبا يتفّوق على مجيع 
استثنائية  رتقيته ترقيةب :مر كذلككان األو قوانني والنظم يف ليبيا؛ ال

هكذا أصبح كّّلً من و  والساعدي عميداً، ،عميداً معتصم هبا أصبح 
 ،لليبييم من اجليش اعلى رتب استثنائية دون نظرائهومخيس هانيبال 

 ام التارخييةساء الذين قاموا هبده املهللرؤ يرافقه مّنا  واألمل مع وافر الشكر
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على عبد اهلل السابق إىل الرئيس  ،حسين مباركالسابق من الرئيس 
ديب الذي كما يقول األخ اقرين صاحل اقرين  الرئيس إدريسإىل  ،صاحل

 لرتقية.أنّه من بذل ذلك اجلهد الذي تّوج بتلك ا
 ولسائل أن يسأل:

 ذلك؟ ما هي األغراض القذافية من وراء
 أقول:

عليه؛  جممعنيألّن القذايف بينه وبني نفسه يعرف جيدًا أّن الليبيني غري 
 ،غري رؤاهاحلضارية ؤاهم منظرًا وال ملبسًا وال ُخلقاً؛ فر حىّت فكرًا وال 
صورة الوطن الذي كذلك و  ،غري اجتاهاتهالفكرية واألخّلقية  واجتاهاهتم

من نظرية القذايف ، وهلذا اختذ قّمة لسّلم سلطاهنمال تقبل به يأملونه 
عب هبا دون أن يضع يده على لعب األدوار نظرية يلعب هبا؛ فل

؛ فكانت هي القاضية اليت مل متنحه بركاناً  فانفجرت بني يديه ؛اتهتأمين
 الفرصة ليعرف نتيجة حقيقة لعبه.

عناق الوالدين ، وأمانة على أرسالة أمرها ليس هيناً  وألّن تربية األبناء
ون ون يف املعسكرات وال يربّ واألسرة واألهل واجملتمع بأسره؛ فالذين يربّ 

من غالياً، الثّ  وأن يدفعوا ، البدّ على النواميس القيمية لألسرة احلميدة
شجارًا وخصامًا وصدامًا وفتنة، وهلذا كانت هذه بذور التنشئة بني 

 اً لصوصيرى يف أخوته  القذايف ا جعل سيف)أبناء القذيف( مّ  األخوة
يريد أن الذي  لصّ هو المارقني، وجعلت من معتصم يرى يف سيف و 

 ينفرد 
ُ
 ،رتّتب على ذلك تكوين والءات بني األخوة األعداء؛ فلكبامل

فكان مخيس على مقربة من  ووالءات من خارجهم متفرّقة عليهم؛
 ضدّ صبة ضّد سيف و عُ ، وبني صبة ملعتصمن بني عُ وكان اآلخرو  سيف،

تأمر  ،هو الذي جعل من عائشة األمرية املدللة وهذا األمرمعتصم معاً، 
 وتفعل ما تشتهي. ،من تريد
 وعليه:
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زمن  مّت إطالةاليت هبا  ولعب األدوار ،وإن اختلف أبناء القذايف يف التلّون
توّقع قد لعبوا، ولكن ؛ إاّل أهّنم مجيعًا يف دائرة املعاماً  11 حكم أبيهم

حكم  إطالة من زاويةلعبوا ؛ ولذا فهم هبم ب  يف دائرة غري املتوّقع فقد لُع  
ال يرث احلكم يف ليبيا إاّل من زاوية لُعب هبم ، و عاماً  11أبيهم 

 .م1177فرباير  71يف الشعب اللييب الذي ثار عليهم وحدة واحدة 
 عليه:و 

حب تقراء شخصية سيف صامن اسيف تلك املقابلة ّدت بعد أن عُ 
  ، قلت:ءات الثّلثةّللا

أال يكون طاغية يستوجب  ،يريد أن حيكم البّلد هبذه العقليةشخص 
 د؟املقاومة دون تردّ 

 ؟!يا سيف وما هو الذي جيري :قلت ،توبعد صم
 قال:

 شرق ليبيا.ما جيري يف 
 ،والزاوية واسع األركان، وجبل نفوسة ،ا مصراتهقلت وكذلك غرهب

 وغوط الشّعالتاجوراء وفشلوم وسوق اجلمعة وطرابلس ) ،رةوازوا
 .(وشارع بن عاشور

 .(هؤالء ال يستطيعون عمل أّي شيء ،كّلم فاضي  هذا) :قال
 ؟ما رأيك

 ل ما كانت عليه.ال ميكن لليبيا أن تعود و  ،قلت األمر صعب جّداً 
 .قال: أنت خائف

ني وال تريدين أن ، ليبيا انقسمت بني نصفنَّين خائف جّداً إ :قلت نعم
وما جيب أن  ،يعلى معرفة رأي اً ، ومع ذلك كان مصرّ أخاف يا سيف

 يُعمل.
هذا بعد  ار يف رأس األنوفأنا اعتقد بعد يومني سيكون الثوّ قلت: 

 :فكّرر قوله أنت خائف، ّث قال ؛اليوم الذي هم فيه يف مدينة اجدابيا
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 هاتفيًا ال أدري حنن الليلة سندخل بنغازي، وعلى الفور أجرى اتصاالً 
 إجراءمع من، أمره بأن خترج اآلن مفرزة إىل بنغازي، وكان الوقت عند 

الساعة الواحدة إاّل ربع يف تلك الليلة امللعونة اليت  هو االتصال ذلك
 قابلته فيها.

من خّلله بأن خترج مفرزة  أوامرهصدر أالذي قفل اهلاتف أبعد أن 
أكيد إنَّك أصوب رأيًا مين؛ فأنت بالتملدينة بنغازي، قلت له  حاالً 

ديك من امليدان، أمَّا أنا جمّرد رة لتتخذ قراراتك وفقًا للمعلومات املتوفّ 
، ويف ومن بعد أقوم بتفسريها ،لمعلومات واستخلص النتائج منهال حمّلل  

ال عّلقة لك يا سيف  هلقد تأكد يل بأنّ  :قول يف نفسيأالوقت ذات 
 السياسة. بعامل

 ومع ذلك ماذا ترى أن نعمل؟متَّ قال: 
عليكم  ،الفتيل بينكم وبني الثّوار فكّ  قلت: إذا كان لكم رغبة يف

 ؛ فقال ماذا تقصد؟، والبدء معهم من حيث همبتقّبلهم هم كما هم
 قلت: 

قبل غد  فعليكم هبا اليوم  ؛وطنيةمصاحلة  وإجراء ،اردمت مفاوضاتإذا 
أفضل من أن يكون  ،مامكمنتم يف مدينة اجدابيا ومدينة بنغازي أأو 

وال  ،مدينة سرت أمامهمفتصبح  ؛ار بعد يومني يف رأس األنوفالثوّ 
خّلل فيد مكم إاّل على باب العزيزية، ث قلت له: هذا الرأي نيفاوضو 

ار من سيكون الثوّ  نيجتاوز اليومني اللذاألمر فقط؛ فإذا  يومنيال
 أدري ماذا خر الآم برأي ك؛ فعلياألنوف رأسمدينة يف  اخّلهلم

ار يف رأس وبالفعل كان األمر كذلك بعد يومني أصبح الثوّ  سيكون.
 .األنوف

فقلب الصفحة وقال: )ريت كيف  ؛مل يعجبهكّلمي الحظت أّن  
 ضحكوا علينا أصحابنا وخانونا(.

 ومن هم؟ :قلت
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 قال:
املؤّلف كتبه يف هذا أقبل أن أأنا ال  مصطفي عبد اجلليل مع لقب   – 7

 قامساً مشرتكاً بإمجاع وطين.يف ظروف  صعبة ن و ارتضاه الليبيعلى حمرتم 
فهوى ال يليق ألن  ؛هو اآلخر أنا ال اكتبه يب مع لقب  على الصّّل  – 1

قي اهلل يف كل يتّ وثائر   ،يقال على عامل من علماء املسلمني املتمّيزين
 خطوة خيطوها.

كته قاد حبنال يليق بأديب وسياسي  ع لقب  ، معبد الرمحن شلقم -3
 .معركة ليبيا يف األمم املتحدة

ال يليق بأستاذ يف علم التخطيط  ، مع لقب  حممود جربيل – 1
 االسرتاتيجي.

أن يلصق بأستاذ يف علم ال يليق  ، مع لقب  حمّمد عبد املطّلب – 5
 .منذ نعومة أظافره القانون والنضال  السياسي

 قلت: 
 أقول؟هل تسمح يل بأن أكون صرحياً وتعذرين فيما 

 .لك ذلكقال: 
 قلت: بّل حدود.

 . نعم بّل حدود :قال
، ّث قلت بالعامّية )موش ما يعجبك  حىّت إذا مل يعجبك كّلميقلت 

 وغضب الطغاة معلوم العواقب. .(تتعفلق ميّن كّلمي 
 األمان بّل حدود هو عندك. ،ال ختاف :قال

 كلمةومع ذلك التجيت إىل تكرار ما قاله يل بّل حدود؛ فكّررت ال
، وأسفلمع احلركة هبا أعلى  وأنا رافع يدي مفتوحة الكفّ  ،تثّلثة مرا

بّل  :؛ فكّرر يل قوله.....، بّل حدود.....بّل حدود ....،بّل حدود
هي  و ، يل ردود عن كّل واحد منهمحدود، وكان األمر كذلك؛ فكانت 

 .ال حقاً  كما سيأيت
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 المستشار
 مصطفى عبد الجليل

بعد أن أعطاين كما أوضحت سابقًا سيف القذايف  ما قاله يف رد  على 
 مصطفى عبد اجلليل املستشارآماناً لنجيب حبرية تاّمة على ما قاله عن 

  :قلت، م7951الذي هو من مواليد مدينة البيضاء من العام 
على حّق وأنا أشري جل و ر ى عبد اجلليل مصطف ملستشارا اقسم باهلل أنَّ 

، وأنت حركة مستقيمة من أسفل إىل أعلىحالة يف مفتوحة وهي بيدي 
وهلذا أنت اخرتته  ،إاّل اهلل وال خياف تعرفه يا سيف بأنَّه صادق ونظيف

 أميناً للعدل.
حىت عندما كان معكم أميناً يا سيف مصطفى عبد اجلليل  املستشار

 ،ولذا فاستقالته دائمًا مكتوبة ،أن يكون معكمه لرغبة  الهو  ،للعدل
بروز نصفها العلوي من اجليب حىت ال تكون وموضوعة يف جيبه مع 

غريكم؛ فلم يكن  نعال تكون خمفية أو حىّت  ،منكم أحد   نة عخمفيّ 
أن يصبح  ل؛ فكيف ال تقبيومًا من األيام متمّسكا بالعمل معكم

ال ختضع مدن الشرق بأكملها  خاصة وأنَّ  نظامكم كم وعنمنشّقًا عن
 !لسلطان الدولة

 مّت قلت: 
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قبل أن  لعلمك يا سيف أيّن قلت ألخويت هناك شخصان سينشقان
 هم؟ يعلنا انشقاقهما؛ فقال يل من

 قلت: 
 و عبد الرمحن شلقم. ،مصطفى عبد اجلليل

 قال: ملاذا؟
 قلت: 

 ن شلقممحعبد الرّ و  ،سابقاً  لألسباب اليت ذكرهتامصطفى عبد اجلليل 
 لألسباب اليت سأذكرها ال حقاً.

 .فهّز رأسه باملوافقة وهو يقول: معك احلقّ 
علناً  واقشينمن ليبيا و  آخرين سيخرجونضف ملعلوماتك أّن أمّت قلت: 

 .أمام شاشات التلفزة العاملية
 فسألين: 
 ؟مثل من

على شاشة التلفاز وكأنّه أحد يوم أن خرج وهذه قراءايت، و  هم ُكثر،
ما كان يقرأه، هذه تعين بوضوح لكّل من يعرف لغة حروف  ىيتهجّ 

رب على قراءة ما كان يتهجاه، أي وكأنّه يقول حتليل املضمون، أنّه جمُ 
ليس أيّها السادة للمشاهدين: أنا غري مقتنع، ولذلك فما أقرأه عليكم 

مين يف شيء، فلو كان مين لكنت أحسن قارئ له، ولذا فاعذروين، 
هذا ما يعنيه ذلك ف ا مقتنصًا ومغتنماً؛كون هلالفرصة سألو تأيت ولكن 

 اخلطاب.
 .تقصد موسى كوسا، موسى لن ينشق :قال

  قلت: أنا أتكّلم بالعموم.
ولكن حبمد اهلل صدقت قراءيت لتحليل املضمون الذي ألفت بشأنه  

يف طرق البحث العلمي، وكان موسى كوسا السبعة كتابني من كتيب 
 من املنشقني.
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 مصطفى عبد اجلليل. باملستشارعن عّلقيت ومعرفيت  :ل أن يسألولسائ
كّلنا يوم أن التقينا و  مصطفى عبد اجلليل كانت ملستشارعّلقيت با

، هو وزيرًا للعدل، وأنا وزيرًا للتعليم الدولة خمتار لوزارة من وزارات
 م.1111، وكان هذا االختيار يف العام العايل

أبو مصطفى عبد اجلليل هو  ستشاراملوالذي كان وراء تعّريف على 
من مدينة طرابلس وأنا يف طريقي يب  زيد عمر دورده الذي أتصل

قول: أريدك أن تتعّرف على وزير العدل وهو يإىل مدينة سرت 
مصطفى عبد اجلليل، إنّه أفضل الذين مت اختيارهم وزراء،  املستشار

، بل ال يوجد يف مجيع املصعدين رجل ذو شخصية وطنية مثله
وأفضل من مّت  ،وعدم التخّلي عنه، إنّه رجل شجاع ،وعليك مبعرفته

 ليبيا. اختياره وزيراً للعدل يف تاريخ
ملكان الذي ُدعينا إليه، ا مصطفى عبد اجلليل املستشاروصول بعد 

 ،، وبعد أن تأّكدت أنّه وزير العدلّث جلسوحّياهم سّلم على اجلميع 
معرّفاً واجتهت إليه  ،عليه انتقلت من املقعد الذي كنت جالساً 

مّا تلتحف به  سمعه ال تكاد تُ كلمات  ،، كان شخصية هادئةبشخصي
 .يف احلديث اتزانمع ثبات و من ُحسن أدب 

وحيييك  ،كثرياً يل  شكرك و  ،قلت له: هناك شخص كرمي يقرؤك السّلم
 أكثر؛ فقال: ومن هو هذا الشخص؟

 وعّز من تعرف.  ،مقلت: أبو زيد عمر دورده؛ فقال هذا رجل حمرت 
أن ننتقل إىل  رًا قبلجلسنا جبنب بعضنا واحلديث التعاريف كان ميسّ  

إىل  وانتقلأن يالقسم  أداءع املعنيني بمجي لب من، طُ القسم القانوين أداء
مع أّنين وحنن االثنني  ،جمموعة واحدةمكان  آخر ألدائه هناك؛ فخرجنا 

 بعد أن التفتُ  نفسينادنا وج ،من حديث بيننا مل أتذكر ما كان يدور
على غري قصدنا  نياآلخر وجدت  ،ا إليهنالذي اجتهاالجتاه يف اجتاه غري 

أداء اليمني القانوين؛ فاستوقفت قصد فهم متجهون إىل اجتاه  آخر 
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من اليوم )وقلت له: مسك بيده  امصطفى عبد اجلليل وأن ملستشارا
 ؟خر واحد(آملاذا ؛ فقال على الفور )(خليك خلفي آخر واحد

إنشاء اهلل فتكون  (ردُ  اءالور )سيأيت اليوم الذي يقال فيه إىل قلت:  
، ولذا يبدو أّن سائرون خلفكمن يصبح اجلميع و  ،أنت أّول واحد

د أّول واحد بع أصبحفرباير  71ر ثورة بعد تفجّ فهو  ،األمر كان كذلك
ُقل  اللَُّهمَّ } ر( مصداقًا لقوله تعاىل:دُ  اءالور  )إىلاإلهلي أّن جاء األمر 

تـُْؤيت  اْلُمْلك  م ْن ت ش اُء و تـ ْنز ُع اْلُمْلك  م َّْن ت ش اُء و تُع زُّ م ْن  م ال ك  اْلُمْلك  
ُر إ نَّك  ع ل ى ُكله ش ْيء  ق د يرٌ  فكان  1{ت ش اُء و ُتذ لُّ م ْن ت ش اُء ب ي د ك  اخْل يـْ

ليل من صّناع بد اجلمصطفى ع وأصبحمعّمر القذايف يف زبالة التاريخ، 
الوطين  مجلسلل اً ورئيس ،فرباير 71يف أولئك الثائرين  معالتاريخ ثائرًا 

 خري مّثل هلم يف الداخل واخلارج.الليبيني  كلّ ه  ااالنتقايل الذي ارتض
من مدينة يف بنغازي مصطفى عبد اجلليل  املستشاربهاتفيًا  اتصلتُ 

؛ فقلت له: ل إعّلنه االنشقاقمن أوّ مهنئنًا ومؤيدًا  ،طرابلس احملاصرة
وأنت لو مل تقدم على هذا  ،)مبارك لقد رفعت رؤوسنا مبا أقدمت عليه

ال ميكن أن تكون أنت الذي عرفته، ال تتأّخر عن أداء الواجب  العمل
صايل وهو حيدثين عّما قام به مع واهلل معك( فكان متنًّا من اتالعظيم 

فرباير، أعدت  75من يوم مهد الفرسان اس يف اجلبل األخضر النّ 
ّداً بالنسبة يل صعب ج مرأّن األ شعرهومناصرة موقفه وأنا أ إعجايب

حيفظك  مع السّلمةباعتبار هاتفي حتت املراقبة، وأهنيت املكاملة بقويل 
  .اهلل

 سأل.ولكن مل أُ  ،من النظام الطاغي سألكنت أتوقع أن أُ 
مصطفى عبد اجلليل  املستشارالبدايات العّلئقية مع إىل تلك  وعودٌ 

عربية الذي عندما جاء ليستقر يف مدينة طرابلس وزيرًا متمّيزًا خبصال 
، كانت عّلقاته متواضعة ةوشخصيأصيلة يفقه يف ختصصه مبهنية عالية 

                                                 
 .19آل عمران   1
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زمن قصري واسعة  ّث أصبحت يف ،الغربيةطرابلس واملنطقة يف حمدودة 
  .سن أدائهوحُ  ملهر عّلقاته الواسعة على طبيعة عجّداً، دون أن تؤثّ 

؛ معًا دون ثالث معناما حتدثنا وال حىت حيرتمه كلّ  ،أنّه ال حيب القذايف
فذات مرّة مبنزيل كنت فيها واملستشار مصطفى عبد اجلليل لوحدينا، 

ارتكبها عن تلك املفاسد اليت حبرّية لنتحّدث  صدرهافتحت لنا الفرصة 
 ن حصر ما هو أكثر، وعجزنا ع استطعنا،منها ما  ناعّددالقذايف؛ ف

إاّل أّن  ،وحنن نعّدد تلك املفاسد كان يلّفنا من كّل جانبّن األمل  ومع أ
 ؛ مّا دعاين أن أقول له:شيقاً احلديث بيننا كان 

فّل تأيت يف القضايا الساخنة؛ إذا تريدين أن احتدث معك بكّل صراحة 
ن بأحد  معك عندما تأيت هنا؛ فنحن يف حاجة يا أستاذ مصطفى أل

فأت مبن  ةالساخن ثاألحاديال تريد تناول  يف املقابل إذانواصل، و 
 . تشاء؛ فاملنزل منزلك

معّمر  سلوكياتشديد هو: بأمل يف ذلك اليوم ومن بني ما تناولناه 
وتدمريه لّلقتصاد الوطين، وتصميمه على  ،خّلقيةاألغري القذايف 

أّخرهم، وقلبه وحرصه على ختّلف الليبيني وتتوريث النظام ألبنائه، 
ي الوطين اللييب ال عّلقة هلا بالزّ  مّلبس يرتديه من وما كانللحقائق، 

 أم أهّنا ،نسائية مّلبسمّلبس ال نعرف هل  هي  ،وال حىت العريب
مّثّلً احملافل الدولية  ، ونتأمل عندما نشاهده هبا يفمّلبس رجالية

ل يتنقّ بتلك املّلبس ه أو أنّ للشعب اللييب الذي مل ينتخبه هلذه املهّمة، 
معّمر القذايف غضب من ا نوكنّ ، يف شوارع أّي مدينة من مدن العامل

الساقطني على ما يسلكه جتاه املرأة الليبية، ونتأّسف على أدوار أولئك 
ومن بعض رؤساء  ،مرتبصنيمن رجاالته )من بعض الوزراء سابقني و 

مي كّل ما يرضي وغريهم من املتطّوعني واملتسابقني على تقد ،األجهزة
الشعب اللييب أخّلقيات ما يرضي اهلل و على حساب القذايف معّمر 
 .املسلم(
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العدل هو القيمة احلميدة اليت جيب أنَّ يف قناعة وحبكم كونه قاض  يرى 
ه وقف على الكثري من لكنّ دون مظامل،  أن يساس الليبيون هبا

 أجهزةيف  ئهاإلجراءات والتدخّلت الظاملة من معّمر القذايف وأبنا
املستشار وهذا ما رفضه علنًا ، القضاءجهاز وعلى رأسها  ،العدل

ة نتحّدث فيها عن حرية يل كّل مرّ يقول الذي  مصطفى عبد اجلليل
جيري مع بعض القضاة؛  تدّخًّل سافراً و  ضغوطاً أّن ب :القضاء اللييب

 تلك الضغوط، ومنهم من يرفضها مجلة وتفصيّلً، فمنهم من يقبل ب
 .ذلك الكّل يتأمل مّا جيريومع 

  وزارة العدل،لوزيرًا مهاّمه مصطفى عبد اجلليل  ستشاراملقبل أن يتوىل و 
وألنّه ن باب االستباحة للعدل مفتوحًا للداخلني واخلارجني منه، كا

حاول أن يكون حامسًا من بدايات توليه مهّمة وزارة العدل، أسرع 
لون يف إجراءات وزارة العدل الذين يتدخّ من  املقرّبنيالبعض من أولئك 

بتقدمي االنتقادات إليه؛ فمنهم من  بغري حقّ أو يّدعون أحقّية توجيهها 
 يل: قال

 (.فعليك بنصحه؛ معّقدعبد اجلليل صاحبك )نَّ أ 
اً، وكذلك لعلمكم قلت: رجل بسيط متواضع حيب العدل مهنة وأخّلق

تظاهروا لكم بقبول   مون من اخرتاقات القضاء؛ فهم وإنأّن الليبيني يتألّ 
لكّنهم حبق  ال يقبلون املساس بالقضاء؛ فأرجوكم  ،كثري  من التجاوزات

 هذا الشخص حمرتم؛ وأعطوه فرصة لتقوية العدل.
 فرد من رّد منهم بقوله: ومن قال لك إنّنا نريد عدالً قويّاً!

 قلت: ال حول وال قّوة إاّل باهلل.
ء من الذين يعتربون االنتماء إىل وهؤال، )أنّه إخواين: عنه قالوالبعض 

 (.وكأنّه املعيبةيف ذلك الّزمن اإلخوان  
تقولون عنه إخواين،  محيدةق ّلقلت: أنتم كّلما ترون إنسان على  أخ

 أو ولألسف تصفونه مبا ال يليق مبكارم األخّلق.
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 أجندة(. هعندصاحبك مصطفى عبد اجلليل )أّن  :يل لقاوالبعض  
 واحد إاّل إذا كنتم تقصدونين بذلك(. قلت: )واهلل ما عنده

لسنوسية اليت : أنّه سنوسي )نسبة إىل احلركة القاوالبعض اآلخر  
 .(رمحه اهلل السنوسي تزعمها حمّمد بن علي

 قةالثّ  متام واثق مع أّنين .ما يقال صحيحاً ليس كّل   قلت لصاحبها:
وننا أخوة وفقًا ملا كنّا نتناوله من مناقشات ك ،بأنّه حيب السنوسية

 وآالمنا واحدة.
أي ، )حيساب الدنيا سبهلل( :هجة العاميةلباليل ل قاومنهم من  

تفطينه ل ما جيب، حىّت ال بنصحهه و عليك يا عقيل كونك صاحبه 
 يصّدق نفسه بأنّه وزيراً للعدل، وحرّاً يعمل ما يشاء كيفما يشاء.

 اجلليل البدّ مصطفى عبد )ّن إ :ومنهم من قال: إّن القذايف قال أمامه
 .(أن يسقط يف أّول جلسة انعقاد ملؤمتر الشعب العام

قلت: أال تعلم أنّه ال حيب البقاء معكم وزيراً؛ فبالنسبة له يأمل إقالته 
 اليوم قبل غد .

بعد أن ينّفذ ما  بته حبق؛ فلن نعطيها له إاّل قال: إذا كانت هذه رغ
 جيب أن ينّفذه من توجيهات.

مصطفى عبد  ستشاراليت وضعت على ظهر املومع كّل هذه اهلموم 
اجلليل كان هو اآلخر يضع على ظهره مهومًا أخرى؛ فقد كان رافضاً 
ومواجهًا للجميع يف سبيل إطّلق سراح أولئك املساجني الذين قضوا 

وكذلك آخرون مّتت إطّلق سراحهم.  ة أحكامهم، ومل يتمّ مدّ 
ّلق سراحهم أيضاً، مّا احملاكم براءهتم ومل يتّم إط وأثبتتحماكمتهم 

 حد أمرين:له يقول يا حكومة القذايف أمامك أجع
رج النظام ، ومن هنا بدأ علنًا حيُ إطّلق سراحهم. أو قبول استقاليت

معة احلسنة لألستاذ مصطفى بدأت السّ ويف مقابل ذلك  وحكومته،
،  ،سع بني الليبيني بشكل  عام  عبد اجلليل تتّ  وبني القضاة بشكل  خاص 
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فرباير اكتسب  71للمجلس االنتقايل املؤقت لليبيا  اً ا فقبوله رئيسولذ
، إىل جانب أنّه احلسنة النضالية من تلك البداياتالعريضة قاعدته 

شارك يف انتفاضة وثورة الشعب اللييب اليت بدأت أّول ما بدأت من 
م؛ فكان ثائرًا مع الثائرين، وكان أّول 1177فرباير  75مدينته البيضاء 

 .م1177فرباير  17 يوم عن القذايف ونظامهرمسّياً  انشقاقهر يعلن وزي
بتلك املداخلة اليت  به نال التقدير واالعتبار وكذلك كان له رصيدٌ  

م يف جلسة من جلسات مؤمتر 1171فيها القذايف يف شهر يناير  واجه
بشأن إطّلق سراح السجناء الذين صدرت بشأهنم  ،الشعب العام

، وهلذا قال القذايف يف تلك مايف إطّلق سراحهأحكام ورفض القذ
اجللسة وتلك املواجهة: )إذا كان هناك من يضمنهم، سواء أكان أمني 
اللجنة الشعبية العامة للعدل، أو أّي شخص آخر؛ فعليه أن يوّقع على 
ذلك حىّت يتّم إطّلق سراحهم( وهو يقصد من وراء ذلك أنّه ال ميكن 

ال أريد إطّلق سراحه؛  أحدًا أنا سراحلك يا أمني العدل أن تطلق 
 فهل فهمت؟

ضّد جهاز م 1119يف العام  قبل هذا وذاك كان له موقف صريحو 
املتغّول اجلهاز مصطفى بأنّه  األخ وصفه آن ذاكالذي  ،األمن الداخلي

 وعلى القضاء بشكل  خاص. ،على الليبيني بشكل  عام
كما   ،رأس النظام يقبلال كان ه  يف ليبيا، إاّل أنّ  لعدلوزيراً لومع أنّه كان 

منعقدة حىت أنّه ذات مرّة واللجنة الشعبية العاّمة ، أنّه ال يقبل بإمّلءاته
، مل يقبل أن يأيت جتاه لينياالجتماعات مع القذايف وملّدة يومني متتا

القذايف هناية االجتماع ليصافحه مع املصافحني، فوقف هناك يتفرّج 
جتاهه،  نّه مل يكن وزيراً من بينهم، فالتفتُّ ويّلحظهم وكأ ،على اجلميع

وكأن  هت إليه يف حماولة مين للتغطية، لنظهر للقذايف إن انتبه،ّث توجّ 
 عبد اجلليل قد انتهى من مصافحته )وهذا ما كان يدور يف ذهين(.

دون أن ينطق لسانينا ، ونظراتنا تتحدث بكّل وضوحوقفت جبانبه 
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وكأنّه يقول عرفت موقفك، وهنيئًا لك،  لقدبكلمة، وكأّنين أقول له: 
 هّياكلمات )  وقف، فقلت له: ثّلثهذا امل كيل: شكراً لك على تقدير 

 .رجليا له من  :( ويف نفسي أقولإىل اخلروج
، ومل مجيع الوزراءيف ذلك االجتماع كانت أبواب النقاش مفتوحة أمام 

مداخلة، رفع  ن رفعت يدي طالباً )أنا( فبعد أ تقفل عمداً إاّل يف وجهي
أنت لن تعطى لك الكلمة؛ فأنت  القذايف صوته قائًّل أمام احلضور:

 منوع من الكّلم.
دركت أساعتئذ   قلت يف نفسي: احلمد هلل )وكفى اهلل املؤمنني القتال(.

حانق علّي من املوقف الذي اختذته يف ذلك االجتماع  أن القذايف
غى جمانية التعليم مّا سّبب له بالتعليم العايل، الذي مل أقبل فيه أن تل

 إحراجاً كان ال يتوّقعه.
وعليه: فمن جمموع هذه املواقف الشخصية واملهنية والوطنية اكتسب 

ابن مدينة البيضاء باجلبل األخضر د املستشار مصطفى عبد اجلليل السيّ 
الوطين  اجمللسمكانة بني الليبيني، هبا تبوأ رئاسة من قبيلة ابنا )أمحد( 

 ن عليها.مجع الليبيو فكان الشخصية اليت أ ؛قايلاالنت
ومع ذلك فالكمال هلل وحده، ولن يرضي اخللق إاّل اخلالق، ومن  

إاّل أن يقبل مبا يرتّتب عليها من  ليس له بدّ  ،يدخل ميادين السياسة
 .مسؤوليات وأعباء جسام

الثّوار  ، وجتّمعاتّلح بيد الليبيني مجيعاً والسّ  ،وألّن املرحلة صعبة جّداً  
سيكون ثائرة وال ختضع ألوامر ونواهي مركزية؛ فّل شّك  أوامرها بأيد  
قد تكون متطابقة وغري املتوّقع ، والنهايات يف دائرة املتوّقع احلمل ثقيّلً 

وكما مع املأمول، وقد تكون خمالفة له، ويف كّل األحوال لكل  ْثنه، 
 نرجو السّلمة للوطن نرجوها لشخصه.
 
 



58 

 

 
 لعبد الجلي

 اتضات البلغاريّ والممرّ 
البغدادي  دكتورالجتماع طارئ من قبل العينا وزراء دُ عندما كّنا 

م، ومع 1119أمني ما كان يسمى باللجنة الشعبية العاّمة احملمودي 
أّنين ال اتذكر تاريخ ذلك اليوم إاّل أّنين أعرف أنّه انعقد على متام 

باملوضوع دون أن نعلم  ؛ فدعينا لذلك االجتماعسة مساءً دالساعة السا
البغدادي  الدكتورحلظة افتتاح  مبوضوعهئنا جفو و ، الذي دعينا إليه
كي ال تكون هناك فيه قليًّل   أسهبالتقدمي الذي  أثناءللجلسة الطارئة 

 أنا، فهمنا املغزى بوجه السرعة السادة الوزراءوجهات نظر من بعض 
وفقًا للتنظيم  ،وأخي مصطفى عبد اجلليل اجلالسني جنبًا إىل جنب

وليس اختيارياً،  فاجللوس رمسياً  ؛ملرامسي الذي تراعى فيه األقدميةا
يف تاريخ  ّنا فيه معاً وباعتبار اختيارنا لوزاريت التعليم العايل والعدل ك

وثالثنا  ، كان جلوسنا رمسيًا جنبًا إىل جنب  م1111من العام  واحد
الذي نبادله بعض  وزير االقتصاد ،العيساويعلى  الدكتوردائمًا 

ملعّمر ومدحيه حتياته الوريقات والتعليقات أحيانا على كّل من يبالغ يف 
، أو يف بعض غري موضوعّيةه يستعرض مبعلومات أو أنّ  ،القذايف

  .ث لنفسه بيديهيتحدّ سارحاً وزراء حد الأنشاهد األحيان 
 كتب يلاحملمودي   يدالبغداالدكتور وحنن نستمع ملقّدمة اجللسة من 

)هذا فراق  مصطفى عبد اجلليل يف قصاصة صغرية من الورق: املستشار
السيد أمني  ة فعل هذه القضية علىردّ ع وبينكم( قرأهتا وأنا متوقّ  بيين

نظرت إليه والكلمات متأل صدري كيف عبد اجلليل، مصطفى العدل 
ما ال حيمد ض أحدنا إىل أن يتعرّ  أكون مع موقفه دونكن يل أن مي

إىل الوقوف ليخرج وهو يهُم حبركته مصطفى  ستشارامل اجئينعقباه؛ فف
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ما جيري بيين  اً من اجللسة؛ فأمسكته بقّوة ليجلس دون أن يّلحظ أحد
أنت : )وألّول مرّة أقول له عبد اجلليل، قلت لهمصطفى وبني السيد 

أّن معّمر وأبنه اللذان مها وراء هذا املوضوع عندهم جمنون هل تعتقد 
لت: مبا أّن هذا موقفك ملاذا تقبل أن تكون وزيراً عندهم، أخّلق؟ ّث ق

إذا قبل معارضًا الدخول يف تشكيلة احلكومة يصبح  رحىت يف العامل احل
لنفسك % 51 بأخذ غري معارض، فأنت مبا أّنك قبلت عليك

كونك قبلت أن تكون وزير عدل يف نظام أنت غري % 51و ،ومسعتك
حكم حمكمة ليس  هذاف ؛أوافق أنيل ؛ فقال ال ميكن متوافق معه

 وما احلّل؟قال يل: لعب، ثّ 
م، وإن الدّ  اءوليأايل اشرتط عليهم تنازل وبالتّ قلت احلّل )حنن مسلمون 

 املستشاريت رأّي مع أنا أهنخالفوك يف ذلك ال توافق( سبحان اهلل 
ودي يطلب من أمني البغدادي احملمالدكتور و  عبد اجلليل مصطفى

هذه القضية(؛ فقال ال ميكن يل أن أوافق ما مل  رأيه يفالعدل أن يقول 
كم فيها القضاء ، هذه قضية ح  ممن قبل أولياء  الدّ  التنازل رمسياً  يتمّ 

 .اً قضائي اً وبالتايل ال حيّق ألحد  أن يلغي حكم
 ،أسرعت برفع يدي لطلب الكلمة، وقلت: أنا مع اقرتاح أمني العدل

وفق ما  مالدّ  اءوليأإذا تنازل  إاّل رع نافذ وحكم الشَّ  ،حنن مسلمون
اإلفراج ال ميكن أن نوافق على وبدون ذلك  ،أجازته الشريعة االسّلمية

؛ فأمني العدل معه احلّق، املمرضات البلغاريات احملكومات جنائياً  نع
، وحنن يف ليبيا دائماً حنتكم فيما جيري مام يف كّل ما قالهوأنا أوافقه بالتّ 

 موافقة ويل الّدم، وكذلك قبول الديّة بني األطراف بيننا من حوادث إىل
اليت حتدث العثرات بينهم، وهكذا تنتهي كثري من التأّزمات االجتماعية 

ومبا جتيزه ؛ فما بالكم مع األجانب، وهلذا إنسانيًا إرادة حيث ال إكراه
نقبل مبا جيري بني الليبيني على من ارتكب جرمية من الشريعة اإلسّلمية 

 .مخارجه
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يف  أّن معّمر القذايف وحده الذي له احلقّ من الوزراء ال أدري من قال  
الذي أتذكر منه إن مل مصطفى بقوله  ملستشاراهذا األمر؛ فرّد عليه 

سّلم السلطة ومل يعد حيكم، القذايف ّن معّمر )موش قلتوا أختين الذاكرة 
أمني عدل ال وأنا بصفيت  أن يلغي حكم حمكمة،له  ال حيقُّ  اً ولذا قانون
  (.حتت أّي ظرف من الظروف أقبل ذلك

مام على رأي موافقًا بالتّ  باإلمجاعالشعبية العاّمة اللجنة  قراركان  ولذا
يف قضية املمرضات البلغاريات والطبيب  مصطفى عبد اجلليل املستشار

  الفلسطيين.
له؛  مبواقفه هذه استجلب احلظّ مصطفى عبد اجلليل  ملستشاراوعليه: 

جيمعون  نيبيالليمّا جعل حة بني يديه، نت صفحات التاريخ مفتّ فكا
كان فيه الشعب االنتقايل، يف الوقت الذي  الوطين عليه رئيسًا جمللسهم 

ّلد وإدارة ب أن يّتفق على شخصية لقيادة البصعيف وضع اللييب 
ا لعاب اليت  تواجههالصّ عظمة وبالرغم من ، أزمتها من تلغي  ن، إاّل أهنَّ
ت التاريخ الذي سُيكتب سواء داخل ليبيا أو خارجها بأّن صفحا

وأعادت  ،رئاسة مصطفى عبد اجلليل هي اليت أسقطت النظام الطاغي
، ولذا فمن ليبيا حرّة مستقلة حتت راية االستقّلل ونشيده الوطين

األحقاب االستعمارية سيكتب عن تاريخ ليبيا لن يقفز عن تلك 
م الذي 7957ديسمرب  11ع أن يقفز عن ه لن يستطينَّ املظلمة، كما أ

أصبحت فيه ليبيا ملكة مستقلة ذات سيادة، بقيادة امللك إدريس 
م تاريخ استيّلء 7/9/7999السنوسي، ّث لن يستطيع أن يقفز عن 

 ، وهكذا لن يستطيع أحدٌ بغري حقّ  معّمر القذايف على السلطة يف ليبيا
م برئاسة السيد املستشار 1177فرباير  71نعتاق أن يقفز عن تاريخ اإل

 .لليبيامصطفى عبد اجلليل رئيس اجمللس الوطين االنتقايل 
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  الدكتور
 بيالصّل  يعل

؛ وطينمناضل م، 7993من مواليد بنغازي يب الصّّل حمّمد  يالدكتور عل
سواء أكان والتغييب واإلقصاء فهو ضّد الطغيان واالستبداد والتكميم 

الدراسات و من أسرة متضّلعة يف السياسة ، من رأس اهلرم أم من قاعدته
فيه  الذي قضىسليم  به يف سجن أيب زُجَّ ة، يّ عالدينية والفقهية والشر 

 ،أطلق سراحه )يف أصبح الصبح(شبابه، بعدها من سنوات  سبعة
مّت ، أهاجر من ضيم الظلم إىل أوطان تسمح له بأن يتنّفس احلريّة

من الكتب يف ميادين  ديعدال ألفَّ  ،دراساته العليا ماجستري ودكتوراه
جّل مؤلّفاته باللغة  لعلمي والدراسات اإلسّلمية، تُرمجتا البحث

 .وبعض اللغات األخرى كيةالرت 
امل اإلسّلم حىت انتخب يف العوأرائه الفكرية والفقية اشتهر مبؤلّفاته  

اء والعلماء حتاد علماء املسلمني، كبار الفقهاألعلى اللس عضوًا يف اجمل
فّل ينعقد جممع لعلماء املسلمني  ؛من أبرز املرجعيات اإلسّلمية ونهيعدّ 

     . سةيالرئ ركيزة من ركائزهيب إاّل والصّّل 
حمّمد  يفت على الدكتور علمة املختصرة عرفتها بعد أن تعرّ هذه املقدّ 

ألعزاء املهندس عبد الرزاق العرادي، ااألصدقاء الصّليب عن طريق أحد 
إىل خارج الوطن، وهو  قذايفن مهاجرًا من ضيم الالذي هو اآلخر كا

 .يف الوطنومكانتها ضاربة جذورها من أسرة عريقة كرمية 
مصدق الدكتور ومعي من أخوته وأنا يف ديب ة ذات مرّ به اتصلت 
وكذلك  ،الذي مل يكن راضيًا على هجرة أخيه عبد الرزاقالعرادي 

 اليبيا ومهزاق أن يعود إىل والن مع عبد الر اللذان حياأخويه سليم وحمّمد 
ن أّن ليبيا للجميع وبالتايل ال ينبغي أن هناجر منها، كان األخ يقوال

لن نعود ) :، وقال يلإىل ليبيا عبد الرزاق يف ذلك الوقت رافضًا العودة
على  اً ر القذايف عفوًا عامإاّل إذا أصدر الطاغية معمّ عقيل يا دكتور 
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يستطيع من و  :فقلت له يف نفسي ؛(بيايف لي السياسيني مجيع املعارضني
؛ فأنت يف كندا هذا الرأي وهو على مقربة منهالقذايف أن يقول ملعّمر 

 ، أّما حنن إن قلناها حىّت يف صدورنا؛ فسيكون األمر تقوهلا بصوت عال 
 بالنسبة لنا أمراً آخر.

حماوالت عيه من مبا كان يدّ القذايف سيف  ثّلثة سنوات وظهوربعد 
وقّرر  ،بذلكالعرادي مسع املهندس عبد الرزاق  ،اآلخرين الستيعاب

بت هذا األمر إذا وجد من يستقبله بّل ضرر وال مّلحقة، رتّ العودة 
 ، وكانت الفرحة عارمةالوطن رجع عبد الرزاق إىل أرض ،ذلكله وحتّقق 

، ومن بعد ثّلثة أشهر من قارب واألصدقاءبيت األسرة الكرمية واأل يف
يف جاءين املهندس عبد الرزاق زائرًا  ،ويتاليت طُ لثّلثة اسنوات التلك 

 دي نقطة ضعف؟ يا دكتور عقيل ال زالت ل :منزيل وقال يل
 هي؟  ما :قلت
  :قال

املتمّيزين، املسلمني والعلماء  األساتذةصديق عزيز وهو من  عندي
ىل إمنًا آغبة أن يعود هو األخر بوافر الرّ  ويودّ  ،والزال مهاجراً يف اخلارج

 أرض الوطن؛ فقلت له من هو؟ 
 ؟الصّليب يقال: الدكتور عل

 ؟وملاذا هو مهاجر :قلت
 .من قبلهاجن سُ مع أنّه قد  ،ألنّه كتب عن السنوسية :قال

بوجه  على ظهرهقلبت الكتاب الذي كنت أقرأه و  ؟عن ماذا :قلت
يا مهندس  اقرأ :، وقلت لهالعرادي عبد الرزاقل و دخ السرعة ساعة

تأيت  اهلل ما هذه الصدفة أنْ سبحان اق عنوان هذا الكتاب، عبد الرز 
وأنا أقرأ كتابه الذي  ،قيد الظلم عن صاحب هذا املؤلف ساعيًا لفكّ 

 : أنا قرأتهوقلت ل ،اً هاجر مأصبح ّث تضاعفت عليه املظامل، من أجله 
هذا الكتاب ال يدينه ال من ف ؛أً شيئًا خط بيكتمل هذا الكتاب وهو 
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قسمت باهلل أن أبذل كّل ما استطيع من أجل أن أبعيد، و  قريب وال من
 إىل تراب الوطن.عاملاً يعود هذا العامل 

قمت باتصااليت من أجل متهيد الطريق لعودة الدكتور علي الصّّليب 
لوطنه ليبيا؛ فتمت املوافقات بكّل يسر، وطلب مين إحضار جواز 

ه يل، فضحك سفره؛ فاتصلت باملهندس عبد الرزاق العرادي ليحضر 
له  روقال: ليس له جواز سفر لييب، ولذلك فهو يف حاجة ألن يصد

 جواز سفر.
والدته،  قلت: إذن ابعث يل املستندات الّلزمة لذلك؛ فبعث يل كتيب 

؛ وأبنائهالكرمية وجمموعة من الصور للدكتور علي الصّّليب وزوجته 
شخص  يب جلوازات؛ فاتصلا من طريف إىل إدارة فأرسلتها بيد شخص

ال ميكن لنا القيام باستصدار جوازات سفر من تلك اإلدارة وهو يقول: 
يف كتيب والدته  وأفراد أسرته، وهو الزال مسّجّلً  الصّّليب للدكتور علي

يستقل  ج أحد أفراد األسرةالكرمية، أي وفقًا للقوانني الليبية عندما يتزوّ 
تور على الصّّليب قبل الدكبكتيب عائلة خاص به، وهذا ما مل يتّم من 

وهجرة؛ فتزّوج يف  سجنبني قسوة  وأشدّ  الذي تعّرض إىل ما هو أمرّ 
العائّلت لني يف سجّلت أبناء، ومجيعهم غري مسجّ ، وأصبح له اخلارج
وشرحت له  ،مع عبد اهلل السنوسي ولذلك أجريت اتصاالً  .الليبية

ضمن هذه أنا أ :وقلت له ،الظروف اليت مّر هبا الدكتور علي الصّّليب
حتّمل كّل شيء يقع منه، وطلبت منه إمكانية املساعدة؛ وأ ،الشخصية

فتدّخل على الفور، ومّت استصدار وثائق جوازات سفر للدكتور علي 
 .بدون تقدمي مستندات سوى الصور الشخصية الكرمية وأفراد أسرته

أّمه يب والفرحة متأل صدره كما مألت صدر الصّّل  يعلعاد الدكتور 
 71كة وأخوته الذين قّدموا الرخيص والغايل من أجل انتصار ثورة املبار 

    وهزمية  معّمر الطاغية.فرباير 
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زهلم مبدينة طرابلس الكائن عند عودته استقبلته مع أسرة العرادي يف من
وعلى  ،عيوهنم الفرحة يفبأّم عيين ت يعرادة( ورأسوق اجلمعة ب)

أخذت يف ذلك اللقاء  .به بفرحتهم ةفرحم ني هبيطاحملومن  ،ألسنتهم
ه أحد أخويت وكأنّ كما هو أخذين هبا باألحضان  يب الصّّل  يالدكتور عل

 أبناء أمي وأيب.
ن أن يعرف أّنين  دو  ،يبالصّّل  يبعودة الدكتور عل مسع سيف القذايف
وكان األمر كذلك،  ،االلتقاء بهمن غريي فطلب  كنت وراء عودته؛

ذات و  ،رةمؤثّ فاعلة شخصية  عنيف ذلك الوقت أنّه يبحث  بدووي
صة اإلسّلمية؛ فوجدها، خابكل ألوان طيف اجلماعات طيبة  قاتعّل

وال حيتوي قاموسه  ،بعلوم الدينوملم  ،جرئ يوأن الدكتور عل
فهوى يبدئ الرأي دون  ؛األخّلقي على كلميت )حاضر سيدي(

  .شرع اهللتكون املخالفات له خمالفة لال أن  شريطةب تعصّ 
مبنزيل  يف تلك الزاوية املباركة الصّليب  يعلمع الدكتور ثنائي يف حديث 

اء خاصة وأّن طّلق سراح السجنإمكانية إكان احلديث بيننا على 
حيث ال  مرارة السجون وحلكة لياليهويّلت و  الدكتور علي قد ذاق

 هنار.
بدأ احلديث عن اإلخوان املسلمني الذين يف حقيقة أمرهم مل حيملوا 

 برزتمن خّلله الذي سياسي سلمي، هلم رأي  ، بلّلحالسّ 
يف هذا حنن )ثّلثتنا( نقول: ، و جنبًا إىل جنب مع أفكارهمشخصياهتم 

ال يتّم  ؛ فل م  ةياسة حّق من حقوق املواطنأصبحت مارسة السالعصر 
من ظلمات السجون ليعودوا  اإلخوان املسلمني إخراجالعمل على 

والوطن يف حاجة  ،اقات معطّلةأهّنم طو ة خاصّ  م،فاعلني يف جمتمعه
 جلهود أبنائه.

؛ فكانت النتيجة ما كنّا سعينا بكّل عّلقاتنا من أجل إطّلق سراحهم
 .(أحرار خارج جدران السجون)نأمله 
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سامهوا بشكل  مباشر  يف حترير  ،هؤالء األخوان الذين أصبحوا أحراراً 
فرباير، بل   71ة، أي أهّنم كانوا ثائرين مع ثوار اغيليبيا من أيدي الط

 كانوا من قياداهتم الفاعلة. 
ألخوان من السجن؛ فقال يل: من حترير لاطمأن الدكتور علي مبا جرى 

 أريد أن أستقر يف ليبيا؛ فما رأيك يا أخ عقيل؟
ال تغّرك املظاهر، فأرجو أن قلت: يف هذا الوقت ال أنصحك بذلك، 

 الستقرارك يف ليبيا.وعليك بالبقاء هناك إىل أن حتني الفرصة املناسبة 
وهكذا كان مرّة بعد مرّة يقول يل: أريد العودة واالستقرار، وأنا أقول له 
أرجوك ال تستعجل، ّث نقول: ال تغّرك املظاهر والشعارات املزيّفة؛ 

 ثورةفرجت بإىل أن تُفرج؛ فبقي هناك إىل أْن فهؤالء انقّلبّيون، انتظر 
 .م1177 فرباير 71

حيب  فهو؛ صاحب رأي وحكمةعلي الصّّليب  الدكتور اتومن ميز 
هبم، وهو االستشارة من يتعّلق أمر استشارة استشارة من هلم دراية، و 

إاّل  ،يأخذ مبا يستشرينا فيه أنا واألخ املهندس عبد الرزاق العرادي دائماً 
بنغازي؛ فعرض ذلك املوضوع ة واحدة خالفنا فيها وسافر إىل مدينة مرّ 

ى والدته الكرمية؛ فقالت له ال ميكن لك األخذ مبا الذي خالفنا فيه عل
؛ فيه أنا واألخ عبد الرزاققلته يل، وكان ذلك األمر هو ما عارضته 

رضتين وهو يقول: لن أخذ مبا مل أوافقكم فيه، فأّمي عافاتصل يب 
 .مثلكم وأكثر

أيب سجناء هي قضية  ،أخرىبإثارة قضية الصّّليب  يبدأ الدكتور علّث 
القضية له عّلقة بتعطيل أّن أمر هذه كان يثري فيها من خّلل سليم؛ ف

: ما ذنب الزوجة اليت مل تعلم بوفاة حكم اهلل؛ فهو يقول  بصوت عال 
شهادات وفاة ألسر أولئك الذين قتلوا يف أيب  إعطاءوينبغي  زوجها،

، ويف هذا التعطيل قرآنية؛ فإنَّ عدم إعطائها يعد تعطيل ألحكام سليم
هتا، عدّ  بدأأن ت فبإعطاء شهادة الوفاة للمتوىف زوجها تستطيع ؛إث كبري
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مّت االقتناع هبذه الفكرة من تقسيم ما لديهم من مرياث،  لورثةن اكّ وميُ 
؛ فتحّررت خذ هباأُ ولذا بعد االقتناع  ،الصّليب ياملقّدمة من الدكتور عل
 .تلالقا علىثبت اجلرم يف املقابل نسوة، وحتّرر مرياث، و 

الصّليب عنواناً  يالدكتور علأصبح  النجاح يف هذه القضية، من بعد
فبعد أن رأى بأم عينيه  ؛جناءالسُ رقاب سّجانني عن ال قيد لفكّ 

السجون، قال: ومل   ال تكون من بعدهم  جخار  اً أحرار خوان املسلمني اإل
، ولكّن القذايف بل سيفله بذلك من ق   ن  ذ  املقاتلة. أُ  اجلماعة اإلسّلمية

؛ فكنت اشرتط موافقة أبيه جتّنبًا ألّي انتكاسة ي الصّّليبور علالدكت
هذه نقطة رئيسة بدوهنا لن يستمر  بقويل:مؤيداً له كثرياً يف هذه النقطة 

ت املوافقة واالعرتاضات األمنية تّلحقها من جهاز فجاء ؛األمر بنجاح
ّل كبعد تعثّر قابلناه باتصاالت  ُحسم األمر  األمن الداخلي، ومع ذلك

، وكان دوري من خّلل عبد اهلل السنوي رةه املؤثّ حسب عّلقات مّنا
الذي كان على رأس املعارضني وبكّل  ،يف التوهامي خالدإجيابيًا مؤثرًا 
يف مناصرة هذه  يالدكتور علداعمًا لرأي عبد اهلل كان كذلك  ، و شّدة

  .القضية
افقة بعد مو يف سجنهم يدير احلوار للسجناء  يأصبح الدكتور عل 

بعد الذين هم مجيعًا داخل ذلك السجن اللعني )أيب سليم(، قياداهتم 
أن تكون املعاملة مع سيف القذايف ومؤسساته األمنية على أن اشرتط 
وفتح هلم ولعملية احلوار املأمول، مع توفري املكتبة الّلئقة  ،نةالسجناء ليّ 

قيادات  وفتح األبواب للقاءات بنيأبواب الزيارات ألسر السجناء، 
عب بني ّث بدأ احلوار الصّ اجلماعة االسّلمية املقاتلة وقواعدهم الفاعلة، 

إجراء بإىل أن بلغ قّمته  ،كاأو ذ فقبول ورفض من هذا الطر 
اليت كانت  ؤىلتلك الر  دراسة تصحيحيةاجلماعات اإلسّلمية املقاتلة 

 .يف ذلك الوقت وهلا ما يكفي من املربرات ،بالنسبة هلم حّجة
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املقاتلة  اإلسّلميةمن قبل اجلماعة  موّسعو  متني فكريّ  ر كتابصد
دراسات تصحيحية يف مفاهيم اجلهاد واحلسبة واحلكم على بعنوان )

 :ت إعداد وإشراف األخوةحتاس( النّ 
 ـ عبد احلكيم اخلويلدي باحلاج. 7
 ـ عبد الوهاب حمّمد قايد. 1
 ـ خالد حمّمد الشريف. 3
 ـ سامي مصطفى الساعدي. 1
 ـ مفتاح املربوك الذوادي. 5
 ـ مصطفى الصيد قنيفيد. 9
من جمموعة من العلماء من بني م نت أحد املراجعني هلذا اجملهود القيّ كُ 

 :وهم ليبيا ومن خارجها
 غرياين )ليبيا(الصادق ال د.ـ  7
 فارس )ليبيا( د. محزة أبوـ  1
 د. سليمان البرية )ليبيا(ـ  3
 يا(د. عقيل حسني عقيل )ليبـ  1
 د. حمّمد أمحد الشيخ )ليبيا(ـ  5
 )السعودية(د. سلمان بن فهد العودة ـ  9
 (املغربد. أمحد الرسيوين )ـ  1
 الشيخ حمّمد الشنقيطي )موريتانيا(ـ  9

على أن أكون من بني املراجعني هلذا  اً مصرّ الصّليب  يكان الدكتور عل
لك اجملهود يف ذ، كان مستوى البحث الفكري الكبريالبحثي اجملهود 

لذلك الكتاب املتكون من قمت باملراجعة املوضوعية  ،جّداً  اً عميق
ي من تسّلمي الكتاب من الدكتور عل صفحة خّلل يومني 171

ه بتسليمها للجماعة ر الذي قام بدو النتيجة إليه،  إىل تسليم الصّّليب
: قائّلً  يعل الدكتور وبعد ثّلثة أيّام جاءينيف السجن، الليبية املقاتلة 
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ون إّنك ؛ فهم كانوا يظنّ  عنهنياضر  لت اجلماعة تقييمك وكانواب  لقد ق  
، جّداً  اً ولكّنك بالنسبة هلم كنت موضوعيّ ورؤاه، للنظام  اً ستكون منحاز 

هبذا خمتصرًا للتقييم الذي قّدمته احملرتمني أعرض على القراء  لذلكو 
  الصّليب وهو: يلدكتور علالشأن إىل ا

للدراسات ي قّدمته إىل السيد الدكتور علي الصّّليب الذ خمتصر املراجعة
 اسيف مفاهيم اجلهاد واحلسبة واحلكم على النّ التصحيحية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال تعاىل: }ُقْل إ ْن خُتُْفوا م ا يف  ُصُدور ُكْم أ ْو تـُْبُدوُه يـ ْعل ْمُه اللَُّه و يـ ْعل ُم م ا 

ْرض  و اللَُّه ع ل ى ُكله ش ْيء  ق د يٌر يـ ْوم  جت  ُد ُكلُّ يف  السَّم او ات  و م ا يف  اأْل  
نـ ه ا  نـ ْفس  م ا ع م ل ْت م ْن خ رْي  حُمْض رًا و م ا ع م ل ْت م ْن ُسوء  تـ و دُّ ل ْو أ نَّ بـ يـْ

ن ُه أ م ًدا ب ع يًدا و حُي ذهرُُكُم اللَُّه نـ ْفس ُه و اللَُّه ر ُءوٌف ب اْلع ب اد  ُقلْ  إ ْن ُكْنُتْم  و بـ يـْ
يٌم{  9حتُ بُّون  اللَّه  ف اتَّب ُعوين  حُيْب ْبُكُم اللَُّه و يـ ْغف ْر ل ُكْم ُذنُوب ُكْم و اللَُّه غ ُفوٌر ر ح 

تتضمن هذه الدراسات التصحيحية، رسائل فكرية ملن يريد أن يتبنّي أو 
ما أن ترتك رت ة من ق بل مجاعة قرّ ُكتبت بإرادة قويّ ،  يهتدي للحقّ 

ي عن كل ما من فكان هلا أمر التخلّ خيالف الشريعة والعقل واملنطق؛ 
ة الواحدة، مع شجاعة شأنه أن يُفرهق بني أبناء اجملتمع الواحد، أو األمّ 

 وجرأة ظاهرة يف النص.
الدراسات كانت عميقة املباحث، فاألمر بني أصحاب الفكر ال  وألنّ 
ن، حيث ال إكراه يف  على احلوار واجلدل باليت هي أحسس إاّل يؤسّ 

ر مبا ُيسهم يف إجياد الدين، وهكذا تتّلقح األفكار وتنمو الفكرة وتتطوّ 
 احللول.

اعتمد املعلومة من  علمياً  حبثياً  جهداً  ( صفحة يُعدّ 171ـ ما ُكتب يف )
مصادرها وفق منهج حتليلي مع االستئناس بأقوال العلماء واألدلة 
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يت هبا متكَّن  الباحثون من الوصول الصحيحة، وأخذ العرب من التاريخ ال
 إىل نتائج موضوعية.

لقواعد الدين اإلسّلمي العظيم، ولكنَّه  وفقاً  جديداً  ـ ما ُكت ب ال يُعدُّ 
ة أن ُيكتب هبذا العمق من قبل من كان على ما خيالف ل مرّ جديُد وألوّ 

 هذه القواعد.  
ا بعد أن لة، بأهنّ ـ ويف احملتوى العام مضمون اعرتايف من اجلماعة املقات

األخطاء اليت وقعت  ربت بعد جتربةبلغت من العمر والنضج العقلي، خ
ا يسبب الفتنة بني ر التخلي عمّ فيها، ولذا فهي ُتصحح بإرادة، وتقرّ 

ة. وغايتها أن تنهى النفس عن اهلوى، قال تعاىل: }و أ مَّا م ْن أبناء األمّ 
ي  اْلم ْأو ى{خ اف  م ق ام  ر بهه  و نـ ه ى النـَّْفس  

 . 9ع ن  اهْل و ى ف إ نَّ اجلْ نَّة  ه 
ترياد الباحثون بكل وضوح خطورة التبعية الفكرية من حيث اس لقد أقرّ 

فتجعل البعض يتَّبعون أراء من مل يعش  فتاوى جتهل املكان والزمان؛
 باحلال.  ةالظروف ذاهتا، وليس له دراية تامّ 

فصول بكل وضوح أمهية العلم، د الباحثون يف ما عرضوه من لقد أكّ 
الذين  ،انيني العارفني باملكان والزمان واحلالوبيَّنوا دور العلماء الربّ 

 يؤمنون مبنهج االعتدال ووجوب احرتامه.
دوا على قيمة استيعاب اآلخر الذي يعمل أو يدرس أو يعيش كما أكّ 

الَّذ ين  آ م ُنوا  يف بلد  من بلدان املسلمني، اهتداًء بقوله تعاىل: }ي ا أ يُـّه ا
 . 71أ ْوُفوا ب اْلُعُقود {

الدراسات التصحيحية،  ل تناول أهم املواضيع يف هذهولعل الباب األوّ 
وكيفية ثبوته ألهل  ،وكيف يقع عقد اإلسّلم ،وهو تعريف املسلم

 وتبياناً  وتعليّلً  اإلميان، وبالتايل جاءت األبواب التالية له حتليّلً 
فاستعرضت بالنقض والتصحيح األفكار اخلاطئة  ؛وتفسرياً  واستنتاجاً 

اليت تبنَّتها اجلماعة يف السابق، وتراجعت عنها هبذا التصحيح إىل 
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وهذه  ،ة، بعد أن جانبها الصواب فيما مضى من أعمار أعضائهااجلادّ 
 .مع فائق االحرتام فضيلة تنال التقدير

ت ركْت  ُعرضت هذه الدراسات املتعمقة مبرونة وموضوعية، وعن قصد
أو  صرحياً  اً ما مل يرد بشأنه نصّ  لوجهات النظر يف كلّ  عريضاً  هامشاً 

فكان هلم حوار بني  ّلة والسّلم؛سول الكرمي عليه الصّ ُسنَّ من قبل الرّ 
 أسبقية اإلسّلم واإلميان ما جعلنا نقول: )اإلميان اعرتاف باحلقّ 

 (.  للحقّ  إتباعواإلسّلم 
ة، أمَّا ة( ُحل اإلشكال الفكري بصورة جليّ ويف قوهلم )حنن دعاة ال قضا

من التوضيح حىت ال يكون للبس  ه يتطلَّب شيئاً السياسي: فنعتقد أنّ 
اس الذين فيه، يف زمن  تسود فيه الشفافية بني النّ  حيلّ  والغموض مكاناً 

يرغبون التواصل واالندماج بالفضائل اليت يرتضيها اخلالق والقيم احلميدة 
 خلوق. اليت تُرتضى للم

 ،لت هنا رأيي يف احملتوى واملضمون بصورة إمجاليةوعليه، لقد سجّ 
ووضوح املنهجية بداية  ،واللذان جاءا مرضيان مع اتصافهما باجلرأة

من  وهناية، وارتأيت تسليم اآلراء العلمية والسياسية اليت تستلزم مزيداً 
ضيحها تو  البحث واحلوار إىل املتحاورين، لعلهم يأخذون هبا أو يتمّ 

 أو حىت الظنون أو الشكوك.،لبس أو غموض بشكل يُبعد أيّ 
 ،ويف اعتقادنا: سيكون هلذه الدراسات شأهنا على املستوى احمللي

والدويل يف إسقاط احلجر من األيدي اليت كانت ترتبص،  ،واإلسّلمي
؛  فتقتل نفساً  ؛ال جُيرب لكي ترمي به بريئا؛ فتكسر به عظماً  بغري نفس 

ر يف إسقاط احلجر من تلك األيدي ومن حاور؛ فأثّ  باً فمن كان سب
، قال اس مجيعاً اجيابيا، ومن استجاب إرادة حرة فكلهم كمن أحيا النّ 

تعاىل: }م ْن قـ ت ل  نـ ْفًسا ب غ رْي  نـ ْفس  أ ْو ف س اد  يف  اأْل ْرض  ف ك أ َّنَّ ا قـ ت ل  النَّاس  
ي ا النَّاس  مج  يًعا{مج  يًعا و م ْن أ ْحي اه ا ف ك أ َّنَّ ا أ حْ 

، وقال تعاىل: }و ال  77
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تـ ْقتـُُلوا النـَّْفس  الَّيت  ح رَّم  اللَُّه إ الَّ ب احلْ قه ذ ل ُكْم و صَّاُكْم ب ه  ل ع لَُّكْم 
 .71تـ ْعق ُلون {

فهذا  ؛وما ينبغي أن جيري ،وما جرى ليبيا،أمَّا تعيني هذا الكتاب على 
 نا هلذه الدراسات.  استحقاق مهم حمله يف غري تقييم

 ،، ث أحيي املشاركني فيهتبىّن احلوار بشكل خاصأحيي الذي  وختاماً 
كل   وأحيي الذين استجابوا له، وقدَّروا مصلحة البّلد والعباد، وألنَّ 

فهو إن شاء لشيء كان، قال تعاىل:  ؛جّلله شيء يف مشيئته جلَّ 
ْن فـ ي ُكوُن{}و إ ذ ا ق ض ى أ ْمرًا ف إ َّنَّ ا يـ ُقوُل ل ُه كُ 

، وقوله تعاىل: }إ َّنَّ ا أ ْمرُُه 73
ْيًئا أ ْن يـ ُقول  ل ُه ُكْن فـ ي ُكوُن ف ُسْبح ان  الَّذ ي ب ي د ه  م ل ُكوُت ُكله  إ ذ ا أ ر اد  ش 

 .71ش ْيء  و إ ل ْيه  تـُْرج ُعون {
نأمل لثمرة احلوار هذه، أن ُتسهم يف إسقاط احلجارة من أيدي 

تبين وال هتدم، ُتصلح وال  تهم، حىت ُتصبح أيد  هتم وأمّ املرتبصني مبجتمعا
، قال تعاىل: }و الَّذ ين  إ ذ ا أ ص ابـ ُهُم فّل تسفك الدماء بغري حقّ  تُفسد؛

ثْـُله ا ف م ْن ع ف ا و أ ْصل ح  ف أ ْجرُُه  ُرون  و ج ز اُء س يهئ ة  س يهئ ٌة م  اْلبـ ْغُي ُهْم يـ ْنت ص 
 حيُ بُّ الظَّال م ني  و ل م ن  انـْت ص ر  بـ ْعد  ظُْلم ه  ف ُأول ئ ك  م ا ع ل ى اللَّه  إ نَُّه ال  

ع ل ْيه ْم م ْن س ب يل  إ َّنَّ ا السَّب يُل ع ل ى الَّذ ين  ي ْظل ُمون  النَّاس  و يـ بـُْغون  يف  
اٌب أ ل يٌم و ل م ْن ص بـ ر  و غ ف ر   ُْم ع ذ  إ نَّ ذ ل ك   اأْل ْرض  ب غ رْي  احلْ قه أُول ئ ك  هل 

ا ل ُه م ْن و يل   م ْن بـ ْعد ه {  .75ل م ْن ع ْزم  اأْلُُمور  و م ْن ُيْضل ل  اللَُّه ف م 
ك أنت إنّ  ،وهب لنا من لدنك رمحة ،ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

 اب وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.الوهّ 
 د. عقيل حسني عقيل
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، فكرة هذا احلوار من تبىّن الصّليب هو  يعلالدكتور فإنَّ وعليه: 
خروج اإلخوان املسلمني قضية أيب سليم و استكمااًل ل ما مّت اجنازه جتاه 

معه من ق فيه مع تّلحم ما قمنا فه حىت وُ ؛ ن ذلك السجن اللعنيم
ع خمتلف األطراف اليت حّفزهنا على الدفع به إىل ما ميّكن من د مجه

 .دون حرجاستيعاب اآلخرين 
مفاوضًا وحماوراً يف قطر، ويأيت من هناك  اً كان الدكتور على مقيم

 ولة مصاريف أوالدّ له دون أن تدفع على حسابه اخلاص ومناقشًا 
ص، اله كاملة كانت من جيبه اخل؛ فمصاريف تنقّ إقامة وال حىّت تذاكر 

عندما أبعثوا يل تذاكر  :ة قلت له: جيب أن تقول هلمحىّت ذات مرّ 
لكّنه مل يقبل ، قفل تلك امللفات الساخنةللعمل على ي حضور  تريدون

ريد منهم ا ال أُ وهو يقول يا أخ عقيل: أن ،أن تدفع الدولة شيئًا عليه
 شيء، فما أريد إاّل رضا اهلل.

من اهلل تعاىل كان مجيع الذين مّت إطّلق سراحهم من  ومع العلم وفضّلً 
ة من وقيادات شابّ  ،عانشج مقاتلني بواسل ،اجلماعة اإلسّلمية املقاتلة

 ، قيادات منضبطة وعلى قّمة من األخّلق؛فرباير 71قيادات ثورة 
 ؛حىت كتبت هلم احلياةاملوت من أجل حترير ليبيا من الطاغية فقّرروا 

 فلهم التحية والتقدير.
لسيف القذايف يف تلك املقابلة  أقولجعلتين اجلميلة كّل هذه املعطيات 

عامل حمرتم فّل يليق أن يوصف مبا مل يب الصّّل  يعلالدكتور امللعونة أنَّ 
 لقد خانينولذلك قاطعين بقوله: ، يكن عليه من صفات حسنة

 .يبالصّّل 
أّن يصًا من قطر ليقول لك كيف خانك وهو الذي جاءك خصه   :قلت
قبل   :)لسيف( لهوعليك باحلّل، ثّ قلت  ،فرباير آتية ال حمالة 71ثورة 

 مع عبد الرزاق العراديالصّّليب  يالدكتور عل جاءينلقد إليك جميئه 
أن نقول له  يا دكتور عقيل  رأيكفما وقال يل سأقابل سيف  ،إىل منزيل
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وإن امتنع عن األخذ  ،فإن أخذ مبا ننصحه به فهو خري ؛كّل شيء
 .فطريقنا معامله معلومةنصيحة بال
إقرار  إىل (الصّليب والعرادي وعقيل)بعد نقاش توّصلنا حنن الثّلثة  

 يالدكتور عليا مهندس سيف  جاءك هباو ، اليت سبق ذكرهاالنقاط 
 ناقشتهأنت الذي و  هذه القرية )قرية االحتاد املغاريب( هنا يفيب الصّّل 

من بعدها  رابعاً  يوماً  لو بقي الدكتورو  ،ع على ثّلثة أيامفيها باتسا 
هي  د له تلك النقاط اليتعدّ أ، ّث بدأت جنياسمع املسجينًا لكان 

هبا الدكتور الصّليب إليه  ىأتوهي اليت  ،وجهة نظرنا حنن الثّلثة نتاج
ما سبق ذكرها يف وهي بالتمام ك ،حلّل األزمة يف ذلك الوقت

 :الصفحات السابقة
ـ إنَّ مشروع الدستور الذي كانت اللجان تشّكل إلعداده ومل ير  7

حاجة لدستور  النور بعد؛ فهو مل يعد مناسبًا وال مرضياً؛ فالبلد يف
ينظم أحوال الناس سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحيّدد سنوات التداول 

 ة.على السلطة وكيفية تداوهلا بكّل إرادة حرّ 
ـ إلغاء اللجان الثورية وفتح األبواب أمام الليبيني لتشكيل منظمات  1

 اجملتمع املدين والعمل السياسي. 
ذات عّلقة باحلقيقة  ال تعدّ  ـ إلغاء سلطة الشعب األلعوبة اليت 3

 الدميقراطّية.
ـ  تقبُّل املعارضة مبختلف ألوان طيفها دون إقصاء ألحد  من  1

 مكّوناهتا واالستماع  ألرائها يف عملية اإلصّلح السياسي.
مقبواًل حلد  ما من بعض  إّنك يا سيف يف ذلك الوقت كنتـ  5

 كان عليك بتويلذلك  املعارضة ومن بعض الليبيني وكذلك من الغرب، ل
ما حدث ما حيدث اإلصّلح الذي يأمله الليبيون ، ولو توليت األمر
 .من دماء  اآلن
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 أيضاً:يف تلك املقابلة لقد قال لك الدكتور الصّليب  :ثّ قلت له
دارس   أّن الدولة قد شاخت، وعوامل الفناء فيها ظاهرة لكله أ ـ 

 للتاريخ.
، قد انتهى وقته؛ فالناس تريد حّّلً ب ـ إّن خطابك اإلصّلحي اجلزئي 

 والفرصة أمامك قد ضاقت.
إّما أن تقوم )عودة: وهو المان رك مبا قاله لك الشيخ سلج ـ أنّه ذكّ 

  ، أو إّن الثورة آتية ال حمالة.يوماً  11خّلل  جذريةبإصّلحات 
متّد على ، ّث اتكاد أن تنطق لئ نفسهمتاليت  ألوجاع واقليّلً  مت  ص  

 الصالون ثّلثي املقاعد. طوله على 
، ّث قلت يا مهندس من كلينا ّث صمت.... متْ ّث ص  ....  متْ ص  

ومن تكون لديه جتربة  ،يب عنده جتربة سياسيةالدكتور الصّّل سيف 
أو يكون  ،بوضوح أن يكون معكإّما  ،سياسية يف مثل هذه الظروف

 )هذا حّق(.ضّدك بوضوح؛ فقال 
د ومعرفة أّن ما خيالفها جمرّ  ،ك مبعرفتهاوعليهذه حقائق  :سيفقلت يا 

 ؛ فقال كيف سراب واملسريات املليونية يف كّل ليبيا.سراب
 .هقلت له: هي السراب بعين

 ، وهي:ة ذلك اجلبلوهذه فّكرتين وأنا أكتب هذا املؤلف بقصّ  
شّدة العاملني مبجّمع القمامة يف مقّر عمله، ومن ذات يوم نام أحد 
شديد  اً جبًّل أمشنومه إىل درجة أنّه حلم بأنّه رأى الّتعب استغرق يف 

االرتفاع، وعلى رأسه علم، وعلى العلم جمموعة من النجوم املتأللئة 
بصوهتا اجلميل ورائحتها العطرة: أنا  وهي تنادي يف وسط احلشود

أنَّ معظم و  ،وأنا العدالة االجتماعية، وأنا ....ية، أنا املساواة، احلرّ 
بوهنا أن تعّم مناطقهم مبا تتألأل به من ن إليها، ويطالاحلاضرين يهتفو 
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، صحا العامل يف الصباح ونظر إىل العلم نور، وعندما أشرقت الشمس
، ووجد اجلبل جبًّل من القمامةذلك فوجده باهتًا وجنومه باهتة، ووجد 

رائحة عفنة تنتشر من حوله وحىت املدينة؛ فغضب من ليله الذي طال، 
من رؤية احلقيقة؛ فداهم قوى اآلخرين الذين حرموا ومجع كّل قواه و 

، ومحد ربّه على بزوغ الشمس اليت  ورمى به يف البحر ،جبل القمامة
، من نومه بعد ، واليت لوالها مل يصحفرباير 71يف  كشفت احلقيقة

دون تلوثت البيئة و  ،ولوالها النتشرت األمراض من تلك العفونة النتنة
 .أن جتد من يتأسف عليها

 
 

 
 
 
 

 اتفاق 
  بيالصّل علي مع الدكتور 

يب بأن الصّّل  يالدكتور علو ضية يف مصر، اتفقت التفاو  يف لقاءاتنا
 من خّلل اآليت: ،دنلعب دوراً مهماً من وسط البّل

حبقائق املوقف يف يب الصّّل  يمن خّلل الدكتور علر اأواًل: مّد الثوّ 
على  القاهرةيف  املفاوضات، ولذلك كان حضوري مشاركًا يف الداخل

 واضحة وحمّددة وهي رحيل القذايف. فكرة



76 

 

تبادل املعلومات والتباحث يف كيفية  :أّما اهلدف من حضوري فهو 
بعد سقوط القذايف ونظامه، ومناقشة الكيفية تأمني العاصمة )طرابلس( 

يف  ايف اللقاءين الذين متّ و  ؤيدين.اليت تفتح هبا األبواب أمام املزيد من امل
 :يب واملهندس عبد الرزاق العراديالصّّل  يرة كنت أقول للدكتور علالقاه

اس يف العاصمة هم % من النّ 91نسبة ما يزيد عن  نَّ ال ترتّددوا فإ
كم تلك املسريات ن مع الثورة؛ فّل تغرنّ و ن ومقاتلو ن ومناصر و مؤيد

رة، اليت يطلق عليها الطاغية باملليونية؛ فلو كانت املّليني معه ما زوّ امل
مدينة مصراته  حتّررتيف أربعة أيّام فقط، وما بكامله حتّرر شرق ليبيا 
يف  الزنتان على بكرة أبيها وحتّررت مدينة، يف يوم  واحد على بكرة أبيها

دفع  أهله عد قبولب من قبضتههو اآلخر  ، وحتّرر جبل نفوسةيوم  واحد
ثمن دماً وتدفع الالزاوية تثور وتنتفض ، وهكذا الثمن شهيد وراء شهيد

وتقبل بذات الثمن الذي قبله  تثور وتنتفض ومن بعدها ازوارةغالياً، 
رجاله وسوق اجلمعة  ،على بكرة أبيهاهي تاجوراء وها ، مجيع ثوار ليبيا

تُرمى  خناجر  ،فشلوم مبدينة طرابلسوالظهرة و وغوط الشعال  ،ونسائه
   .الطاغية معّمر القذايف حلق يفهناراً و كّل يوم ليّلً 

ار،  وجه الثوّ شهر يفوال يُ  ،تأمني سّلح قبيلة املقارحة يف الديارانياً: ث
كما  وهذا ما حتّقق بالّتمام  مؤيدة للثورة،  مع العمل على دفع القبيلة

املنتشرة يف فق عليه التزاماً؛ فقاتل من قاتل من قبيلة املقارحة كان متّ 
وناصر من ناصر، م، د من أيّد منهوأيّ  ن مع الثّوار،ربوع ليبيا وهم ثائرو 

له من حفظ، والنتيجة أّن هذه القبيلة اليت كان نـز وحفظ سّلحه يف م
مجلة ه ترفضمن يظن إهّنا ستكون مع الطاغية، يظن القذايف ومن ورائه 

     وتفصيًّل.
حترير مع ثّوار طرابلس يوم ّلح وهنبُّ من معي السّ  أن حنمل وكلّ ثالثاً: 

 ،قمنا بقفل الشوارع، اً كنت أظّنه بعيدذلك اليوم الذي   جاء ؛العاصمة
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، ومّت رفع راية النصر )علم وإنزال األعّلم اليت كانت متأل شارعنا
 . االستقّلل اللييب(

من خّلل تلفاز اجلزيرة  أن تثور العاصمةموقفي يوم  أعلن رابعاً: أنْ 
ولذا كان األمر  وهذا ما كان حبمد اهلل تعاىل،  ،على اهلواء مباشرة

دقيقة، أوضحت  17معي استمّر  املقابلة اهلاتفيةزمن  أنّ  كذلك حىت
زموا يف مدينة طرابلس، ودعوت أّن الطاغية وكتائبه ومرتزقته قد هُ  فيه
اليوم  :وأنا أقول ،فرباير 71اس للخروج يف مسريات تأييد لثورة النّ 

التاريخ يصنع فّل داعي للتأخري عن صناعته، لقد أصبحت الفرصة بني 
؛ فاليوم التاريخ فاتح ذراعيه لصّناعه؛ هاو عتضيّ فّل ها الليبيون أيّ أيديكم 

فعليكم املناسب تُقتنص يف الوقت صناعة التاريخ فرص و فّل تتأّخروا، 
 اً هبا، وهاهو الوقت املناسب بني أيديكم يعلن عن نفسه عنوان

 هكذا التاريخ ُيصنع. و  لألبطال،
بني متاحة  هُ ص  ر  فُـ كون توسفّل صعوبة فيها،  أّما الكتابة عن التاريخ

ميّسراً، ولذلك فّل مقارنة بني من يف ميادينه  نيحاثاوالبأيدي كتابه 
يسهم يف صناعة التاريخ، وبني من يسهم يف الكتابة عنه، فمن يكتب 

أو باحثاً،  التاريخ يسجل بطًّل، ومن يكتب عن التاريخ يسجل كاتباً 
  .الفرق كبريفومن هنا 

اجلنوب أقول يف  يألهلاجلزيرة قناة من خّلل ة  وجهت رسالة صوتيثُّ 
فيها: يا أهل اجلنوب عليكم بالثورة؛ فالثورة قد انتصرت والعاصمة 

 71حتّررت، أخرجوا على بكرة أبيكم يف مسريات التأييد لثورة طرابلس 
واهنزمت كتائبه ومن معهم من املرتزقة  ،فرباير، لقد اهنزم القذايف

خلوا صفحاته، ل اجلنوب مع أبواب التاريخ لتدخرجوا يا أها املأجورين.
ن تكتبوا التاريخ يف هذه الليلة، وإاّل سُيكتب وليس لكم بّد إاّل أ

   خ عليكم، واعلمون أّن الناس سيقربون والتاريخ ال يُقرب.التاري
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عرب تلك املقابلة اهلاتفية متصًّل من مسكين بطرابلس الذي هو كنت 
، وأحد الشوارع اجملاورة لنا سابقاً  اخلارجيهيئة األمن من مقّر قرب الب

حسني عقيل اسها؛ كلفت أخي الدكتور أبو القاسم ال زال بأيدي حرّ 
ليذهبوا  ،ار تاجوراء األبطال، وثوار سوق اجلمعة الفرسانصل بثوّ بأن يتّ 

إىل أولئك ويبلغوهم بتسليم اسلحتهم، وترك املوقع، وإاّل  سنتواجه 
م رسول من ثوار سوق اجلمعة فاستجابوا ّلح، ذهب إليهمعهم بالسّ 

وانسحبوا بكاملهم من ذلك املوقع الذي أصبح بيد ثوار على الفور 
 سوق اجلمعة )منطقة تلبيغة(.

من  سائلأبعث تلك الرّ وأنا يف مدينة طرابلس على اهلواء مباشرة  كنت
، مع العلم أّن باب العزيزية مل يسقط بعد؛ فاتصل يب خّلل قناة اجلزيرة

بأن ال نأمن القذايف وأعوانه، وأن نأخذ  والثائرينكثريون من احلريصني ال
الذي وكان على رأس هؤالء األخ علي أيب العيد الزنتاين ، جيداً احلذر 

الزنتان وهو يقول: رّد بالك أنت أصبحت يف خطر، مدينة تصل من ا
وأرجوك أن خترج، وحنن مستعّدون إلخراجك إىل الزنتان إىل أن تأمن 

 اصمة؛ فّل تستهني باألمر؛ فالقذايف وكتائبه الزالوا يف طرابلسالع
 .وضواحيها

قلت: اترك األمر بيد اهلل؛ فهو احلافظ الذي أوليت أمري وأسريت وما 
أملك إليه، ولك وللزنتان ميّن التحية والتقدير واالعتبار، وإذا شعرت أّن 

جال الرّ  عرفيُ  دائماً  هكذاو  ،األمر يتطّلب ذلك سنكون على اتصال
 يف الظروف الصعبة.

م حينما ظهر سيف 1177/ 11/9وكان خوف أسريت أكثر يوم 
القذايف يستعرض يف باب العزيزية وهو يقول: )طرابلس آمنة وأنّه 

حيث ال خميف(، شارع شارع، زنقة زنقة، سيتجّول يف شوارعها وأزقتها 
دخلون ار غدًا سيح، فالثوّ و قلت ألسريت ال ختافوا إهنا رقصت املذب

ية الكبري. وقهرًا للطاغية الصغري والطاغ معسكر باب العزيزية كرهاً 



79 

 

دمغ احلّق الباطل فإذا هو زاهق يف باب ؛ فوحبمد اهلل كان كذلك
، مصداقاً اً ة ويف كّل مكان، وهكذا سيظل الباطل مدموغًا زاهقيالعزيز 

 ز اه قٌ م ُغُه ف إ ذ ا ُهو  ب ْل نـ ْقذ ُف ب احلْ قه ع ل ى اْلب اط ل  فـ ي دْ لقوله تعاىل: }
ُفون { و ل ُكُم اْلو ْيُل م َّا ت ص 

79. 
 
 

 
 
 
 

 حمن شلقمعبد الرّ 
ف مثقّ فنان أديب و الغريفة،  قريةمحن شلقم من اجلنوب من عبد الرّ 
، شغل والده يف العهد أصيلةذات جذور عربية ومن أسرة  ،ومؤّلف
 بسبها تصرف  ظيفة مو شغل  ، ثّ ل جملس نواب لييبعضو أوّ امللكي 

وبعد حصوله أسرة سياسية، شلقم يف  ترىبّ فقد ، ولذا واجلفرة والشاطئ
فكان  ؛يف ميادينها املتنّوعةاملهنة  سعلى مؤهله الصحفي اجلامعي مار 

 أقرانه. نمتمّيزاً ع
إاّل  ،شغل مناصب سياسية وإدارية يف ليبيا عهد معّمر القذايفومع أنّه 

فيما هو مكّلف به من مهام أو  انّه مل يكن طائعًا ال رأى له
يرفض عندما جيب  ، وكانبولمسؤوليات، كان يقبل عند ما جيب الق

                                                 
 .79األنبياء   79
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، وهذه هي حقيقة عبد الّرمحن شلقم صاحب املواقف يف الرّفض
 .الظروف الصعبة

املساس به كون( من ت) تولكن إذا حاول ،ب وحمرتممحن مؤدّ عبد الرّ 
ع، ميثل حكومته  املتوقّ سمعك غريينقلب إىل شخصية قادرة على أن تُ 

ولكن إذا شعر بأّن متثيله هلا يكون على أحسن متثيل، يف احملافل الدولية 
ملن ، ويّتخذ موقفه غري املتوّقع ويثور حساب املصلحة الوطنية يرفض

 يعتقد أنّه خري مّثل له. 
يرفض  ،هو شلقميف األمم املتحدة شلقم عبد الّرمحن  األخهكذا كان 

)لن نكون مع معّمر  جل الوطن، فرفع صوته عالياً كّل شيء من أ
شلقم  ( ويردّ إّما أن حنكمكم أو أن نقّتلكم إمياءاته تقولالقذايف الذي 

يا معّمر عمر املختار  اغية بقول شيخ الشهداء البطلعلى إمياءات الطّ 
أنقذوا  ليبيا،أيّها األمم املتحدة أنقذوا ) ننتصر أو َّنت(، ّث قال:)

شلقم تسيل  يفوز على خدّ ودموع ال ليبيا ن القرار إنقاذفكا ؛ليبيا(
 .فرحة

متزامنة مع كلمة فرباير  71ثوار  أمهاتكانت الزغاريد يف ليبيا من 
يف جبهات وميادين فرحة وهكذا كانت زغاريد الرصاص له، ة حتيّ شلقم 

  .شوارع وساحات املدن احملّررةيف فرحة هي كانت وكذلك  ،املواجهة
  ،واملستوى النضايل ،هي على هذا املستوي القيمي شخصية وطنية

، مبا هي عليه من قيم محيدةأن تلّقب مبا ال يليق يل أن أقبل بكيف 
 ! ومواقف وطنية تستحّق التقدير مع وافر االعتبار لصاحبها

شلقم محن عبد الرّ ى ما قاله سيف القذايف على عند رّدي علولذلك 
ما  كنت أعين  (محن شلقمعبد الرّ  األستاذ)بقويل من صفات غري الئقة 

محن شلقم أنت عبد الرّ  األستاذيا سيف  (، ولذا قلتأستاذ)أقول بأنّه 
 أقدم عليه؛ فأنا ال استغرب ما ودائماً له رأي اً واضح اً تعرفه جيداً صرحي
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 (احرتمه تكسبه، وإن مل حترتمه تفقده)محن شلقم؛ فهو نوعية عبد الرّ 
عندما كان وزيراً  شعر بعدم تقديركم لهة عندما وإاّل نسيت ذات مرّ 

 ،والتلفون احلكومي ،السيارة احلكومية)ترك لكم كّل شيء  ،للخارجية
ما صرّح به وصرّح  ،وعاد إىل قريته اجلميلة الغريفة (والسائق احلكومي

وكالة فرنسية، وعندما علمتم بذلك بدأت الوساطات من هناك إىل 
؛ فالبلد محن ارجعأستاذ عبد الرّ من فضلك يا  ،واالتصاالت جتري معه

  .يف حاجة إليك
بعد أن أْثرت ف ؛شخصية ثائرة أنّهطبيعته  منمحن شلقم عبد الرّ 

لوزارة  اتصاالت الوسطاء معه بشان عودته إىل مارسة عمله أميناً 
،  اهلوين اخلارجية، جاء إىل منزيل زائرًا ومعه الدكتور حمّمد عبد املطلب

يا أخ ال مستقبل : قالأساة اليت متر هبا ليبيا حيث املم مبرارة كان يتكلّ 
 يف ظل هذه املنظومة الفاسدة.عقيل لليبيا 

محن وحنن جالسني نتناول أطراف احلديث تقديرًا ملا أقدم عليه عبد الرّ 
فكان  وأبنائه، اتصل به سليمان الشحومي؛شلقم من متّرد على معّمر 

أمانة مؤمتر الشعب رية من بالسخمحن ملئ من قبل األخ عبد الرّ  الردّ 
 العام الذي يرتأسه الشيخ الزنايت.

 وعليه:
ليكون صوته جملجًّل يف األمم  شلقم محنرجع عبد الرّ الذي احلمد هلل 

شارك فيها كّل  اليت فرباير 71من أجل مناصرة ثورة وذلك  ،املتحدة
وال  ،وال قائد ،وال إمام ،وال مرجعية ،ثورة ال زعيم من ورائها ،الليبيني

شعب مبا تعين الكلمة  كانت ثورة  ،وال طائفة ،وال قبيلة ،زبح
 ودالئلها العلمية.

اً قفع منها اختاذ مو قّ شخصية هذا حاهلا أال تتو يا سيف قلت لذلك و 
 ؟يف ظرف أكثر صعوبة صعباً 
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 قال واهلل معك حّق.
ق لرئيسه مثل ذلك الوزير الذي يصفه  مل يكن عبد الّرمحن شلقم :وعليه

دون خشية  تقول لألحول أحول يف عينيهبل شخصية ، و صواباً خطأ أ
وهو  هك الوزير الذي حضر مشّجعًا لرئيسذلة قصّ ، وإليكم من أحد

 ميارس الرياضة يف ميدان لعبة اجلولف.
حضر مجع من مارسي وهواة لعبة اجلولف إىل امليدان الذي ميارس فيه 

صاب املرؤوس اهلدف مع أحد املرؤوسني، وعندما أ الرئيس هذه اللعبة
املتفّرجون حبرارة، وصّفقوا حبرارة أكثر عندما لعب بتفّوق صّفق له 

ئيس برضا املتفرجني عليه مع أنّه ففرح الرّ الرئيس ومل يصب اهلدف، 
ئيس من املتفّرجني أثناء ب الرّ وعندما اقرت غاضب على سوء أدائه، 

الغة يف ه قال هلم: أشكركم على التشجيع، ولكن ملاذا املبخروج
؛ فقالوا له: إنّنا أقسمنا لو ؟بنجاح التشجيع وأنا مل أصب اهلدف

حمّرمة علينا من تارخيه،  وتعدّ حّققت اهلدف لن نلعب هذه اللعبة ثانيًة، 
اهلدف؛ فغضب الرئيس منهم، والتفت إىل وهلذا فرحنا بعدم إصابتك 

 هذا؟ وزير إعّلمه وسأله: وأنت ملاذا تصفق يا
 ى الكرتني.يا سيدي وقد أصبت اهلدف بإحدقال: لقد رأيتك 

 أيّة كرتني تعين!
تلعب بكرتني؛ فصاح اجلمهور انظر يا سيدي منذ البداية وأنا أشاهدك 

 .إنَّه أحول العيننيإىل عينيه، 
ثّ صمت والغضب أحول العينني!  قال الرئيس واالستغراب ميأل كلماته:

يكن أحول العينني، ولكن قال: ال وريّب مل  ، ثّ من اجلمهورميأل نفسه 
 ؛إلعّلم غضبت عينه اليسرى من عينه اليمىنل وزيرًا بعد أن ُعنيه 

 فحدث بينهما أبغض احلّلل عند اهلل.
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ويف صباح الغد الباكر كتبت الصحف احلكومّية تصرحيًا لوزير اإلعّلم 
باراة لعبة اجلولف بإمجايل عدد نقاط مل فاز الرئيس يف ميقول فيه: 

 حف فرح وقال:تلك الصّ س يأن حّققها، وعندما قرأ الرئ يسبق لّلعب  
هكذا ينبغي دميقراطيًا وبكل شفافية أن يوضع الشخص املناسب يف 

 .71املكان املناسب
كان القذايف أمامه يلعب عاريًا يف اهلواء عبد الرمحن شلقم  : وعليه

تغضب عينه اليمىن من عينه اليسرى ليحدث والناس تنظر، وهلذا مل 
     لحّلل عند اهلل.لما هو أبغض ا بينهم

 
 
 
 

  الدكتور
 حمود جبريلم

مفّكرًا يف التخطيط عد من خّلل شاشات التلفزة العاملية عرفته عن بُ 
مع إملامه بأساليب جييد احلديث  ،شخصية لبقةيظهر أنّه  ،االسرتاتيجي

 توصيل املعلومة نظيفة للمستمع. 
هناك ، كان بليبيااألعلى يط وهو على رأس جملس التخط التقيت معهثّ 

وأنا  ، أنّه إخوايناآلخر يقول عنه بوالبعض  ،بأنّه ناصريعي عليه من يدّ 
 أسخر من القائلني.املزّورة بتناقضها  كّلما استمع إىل تلك الشهادات 
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مبجلس ، يدير جلساته األّول نعرف بعضنا نا من اللقاءوكأنّ  التقينا
مجاعيّاً املتوّصل إليها غ القرارات ويصو  ،بدميقراطية متمّيزةالتخطيط 

 بكّل شفافية، وهلذا أحرتمه كثرياً.
، واحلديث بيننا دائمًا أخوي دون أّي  احملدودة بادلنا الزيارات املنزلية

هذه يقوهلا عين يقول عين )أنت أخطر واحد( معه لتقي وكّلما الفة، كُ 
 اآلخرين.أمامه وأمام بدوري نعيد بضاعته إليه،  وأنا، ولآلخرين يل

يف غيابه أمام سيف القذايف يف معي وعليه كان هذا االحرتام حاضرًا 
ًا على ذلك اللقب الذي أمام سيف ردّ  ؛ فقلتتلك املقابلة امللعونة

أن كما قلت سابقاً وال يليق يب   الدكتور حممود جربيلحياول أن يلصقه ب
معك عمل الدكتور حممود جربيل يا سيف قلت ، ه يف هذا املؤلفاكتب

تأخذ هبا لوال رات اليت كنت ك الكثري من التصوّ يلإوقّدم  ،مباشرة
  .ليبيالمستقبل  زاهر   لكل ما يقّدم إليه من أجل معارضة أبيك

 احلني بسؤاله:و  حممود جربيل يقاطعين بني احلنيوأنا أحتدث عن 
 ؟ حممود جربيلمع تكّلم ت هل

 وجنيب صادقاً ال مل أكّلمه.
هل )السؤال  حوارنا على اجلميع يعيد أثناءرات وموهكذا كان مرات 

ّث بعد  ،واإلجابة بالنسبة يل واحدة بالتمام (حممود جربيل؟مع تكّلم ت
أجيب ذلك غرّي صيغة السؤال بقوله: كّلم حممود جربيل، ولكين ال 

ومع على هذا الطلب بقرار  مسبق مين لعدم رغبيت لعب هذا الدور، 
عبد الرمحن فنظرت هناك فشاهدت  لب؛ذلك أكثر من تكرار هذا الط

ل؟ فأجاب بأنّه يحممود جرب الدكتور خ فقلت له: هل عندك رقم الكرفا 
أمسعت يا مهندس. ؛ فقلت لديهوأصبح غري معروف  قد غرّي رقم هاتفه

  .اهلل املؤمنني القتال إذا وكفى
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االتصال مبحمود جربيل دون اآلخرين، ثّ أمهّية ز كثريًا  على كان مركّ 
وذكر  ،تابعة االتصال مبحمود جربيلوأشار إىل الكرفاخ مبال سنجده ق

ذلك : لكرفاخالعبد الرمحن  بقوله له أسم شخص مل اتذكر أمسه اآلن
  .الشخص ميكن االستفادة منه يف االتصال بالدكتور حممود جربيل

من خّلل مل أرى حممود جربيل إاّل كما يراه بقية الليبيني هنا وهناك 
يناضل من أجل قضية وطنية حىت حتّقق النصر  ،لفزة العامليةشاشات الت

أسود الصحراء وأبطال املدن  ،فرباير 71بتحرير ليبيا على أيدي ثوار 
مصطفى  املستشارفيه يتواجد الذي  بعدها التقينا عند املقرّ  العريقة.

أنا بعد أن عدنا الدعوة اإلسّلمية  مجعية وهو مقرّ  ،عبد اجلليل
من حضور مصطفى عبد اجلليل  املستشارد راشد مع والدكتور حممّ 

أصبح  الذي ،القذايفهم املؤّزر على بانتصار  أبطال مدينة الزاويةاحتفال 
 القرب. ةنسياً منسيا ال هويّة له حىت هوي

أحرتمها، لذا فعندما كنت يف شخصية ألّن الدكتور حممود جربيل و 
هل  :الصًّليب ر عليكنت أكثر من مرّة أسأل الدكتو   مفاوضاً القاهرة 

الشيخ مصطفى عبد اجلليل والدكتور حممود جربيل على علم  وبينة 
 على املفاوضات أم ال؟ وموافقني برأيي

الكثري من القيادات الثورية يف  د يل ذلك بأنَّ والدكتور علي الصّّليب أكّ 
مصطفى عبد  ستشارعلى علم  مبوقفك وعلى رأسهم امل ميادين القتال

 اجلليل.
الدكتور حممود جربيل شخصية على مقدرة علمية متمّيزة استطاع  وألنَّ 

أّن علم التخطيط اسرتاتيجيات من املتخّصصني يف كونه أن يستنتج  
له كي ال يكون فيها  اً ططخمشيء  كلّ كان  يف زمن الطاغية  ليبيا 

فيه أن ال يكون مع ما خيالف ما قضى طوال عمره ولذا أختار ختطيطاً؛ 
لقذايف وأبيه رفض أن يقبل من سيف اصًا يف ميادينه؛ فمتخصّ و باحثًا 

 .يف غري مرضاة اهلل تباملّليني اليت تبّدر  استرياد جبل اجلليد
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الذي مل يوافق على شرائه الدكتور حممود  وإليكم قّصة ذلك اجلبل
 :جربيل

الليزرية اشرتى ابن الطاغية جبًّل من اجلليد، وأّجر شركة الناقّلت 
اجلنويب إىل خط عن طريق اإلشعاع الليزري من القطب  لتنقله العمّلقة

، وكذلك وتلطيف درجات احلرارة املناخ االستواء، بغرض معادلة
د منه من مساحات، وما ميكن أن ميهّ  ،هضابهفوق  للتزحلق الرّياضي

نريت الستّلمه، أُ بلغ ابن الطاغية الذي جاء وصل اجلبل املرفأ ليًّل، أُ 
الباعة واملؤجرين الدفعة  استّلمحة كربى بعد فر ، ساألضواء، برد قار 

ه، فر ح اليبّلغ أب عسكرإىل املاألخرية من ْثنه، عاد األمري )ابن الطاغية( 
إعداد خطبة باملناسبة ليهنئ اجلماهري وطلب من مستشاريه  ،هو اآلخر

  ابن الطّاغية ومع أنّ هبذا اإلجناز الكبري، أي )اليت يقول: إهّنا باملّليني( 
ذلك  اءيقصد من ور ه كان اإاّل أّن أب ،اساملّليني هم النّ يعتقد أنَّ كان 
 .تلك املّليني اليت اشرتى هبا جبل اجلليد ،القول

مقاليد و  ،اجلليد جبل؛ فرأى نفسه أمريًا على نام ابن الطاغية يف فرحته
، داً مهّدداً ومتوعّ يلّوح هبا يف وجوه الّناس اليت  هييدأصبحت بني األمور 
راء اليت ُدفعت بغري حّق يف من الدوالرات تلك املّليني أّن ونسى  ش 
الطّاغي،  أبيهغفلتهم؛ فثاروا على اجلليد، قد فاق أصحاهبا من جبل 

يتزحلق على  ن أبنائهأحدًا ممن بعده املشرقة لن ترتك  هممشسحرارة و 
 .على حساب املّلينيفعت املّليني فيه دُ الذي  ،ذلك اجلليد

ته اليت يقودها ذلك السائق األمسر، سيار  ؛ فركبجوعاً استيقظ االبن مف
أغمى على السيارة باجلبل؛ ف اصطدمتأسرع، وهو يقول: أسرع ... 

، يف غرفة العناية زإنعاش مركّ  ،أنني من شّدة األمل، الطّاغي األمري
كما برتت اليد اليمىن للسائق،   ،ُبرتت اليد اليمىن لألمريإصابات بالغة، 

هي  يد السائق كما رُّكبت  ،والعملية ناجحة ّل سرعةّكبت اليد بكُر 
ومل يصح السائق  صحا األمري من حالة التخديراألخرى من بعده؛ 
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فوجد األمري يده اليمىن سوداء من كتفه إىل أصابعه، ويف الوقت  بعد؛
ذاته وجد السائق األمسر يده اليمىن بيضاء من كتفه إىل أصابعه، األمري 

كهبت يف  السائق بذراعها ُر  يدّ  ،خطأ فينخ، يصرخ كما السائق يصر 
آهات كتف األمري، ويد األمري بذراعها ركهبت يف كتف السائق، 

اء من خطأ بأسبابه وصراخ من شّدة األمل، وكذلك مّا عمل األطب
 ستقطع رؤوسهم.

  صحا األمري من نومه.
أين  ؟...اليدان متماثلتان، أين السائقجلس وهو يتفّقد أطرافه، 

 ...أين السائق؟ سائق ...؟ال
 نعم سيدي.ها أنا 

 كيف حال يدك اليمىن.
 خبري.
 رتت يدي اليمىن؟كما بُ   رتت يدك اليمىن يف احلادثهل بُ 

 أّي حادث؟
 أعطين كوب ماء إّن كبدي قد جّفت.

 تفّضل.
 ؟اليت كانت السبب يف إذابة اجلبل هل مّت القضاء على اجلردان

 قد اختفى ساعة شروق الشمس.جبل اجلليد  قال السائق: اهنض،
 يا إهلي، وأين خطبة أيب؟

 يف جيبه، أهنض املاء سيغمر اليابسة.
 .هّيا لنرحلهذا ما فعله جبل اجلليد فينا، 

 أين؟إىل  
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 إىل حيث ال أدري.
 أسرع .... أسرع.

 ، الدماء تسيل، أصابع التلويحاألقدامقصف من اجلو، فرار على 
 أطرافها تتناثر.
 نتان.أمرياً، بل أسرياً يف مدينة الزّ  األمري مل يعدّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الدكتور
 الهوني محّمد عبد المطّلب

أحد العناصر الذين أطلق  هو اآلخراهلوين الدكتور حمّمد عبد املطّلب 
دكتور على أن تقال  ليقال ي ألقاب سيف القذايف عليهم أمامي

إىل  ثناء هجرتهمن غالياً أدفع الثّ ، ومناضل يف العلوم القانونيةمتخّصص 
ق صدّ متسامح وشفاف لدرجة ال تُ  ،لني الشخصيةإنّه أوطان الغربة، 
، صريح مع الكّل )مع املعارض للقذايف ومع املؤيد له ملن مل يعرفه.

أن يتناول )ال اعتقد يومًا ميكنه وكذلك مع الصديق واخلصم( كرمي 
واملناضلني ى للمثقفني دائمًا ملتقيف طرابلس منزله وجبة غذاء مبفرده( 
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ة يبيا، مع أنّه من اجلنوب فهو ال يقبل أن تكون اجلهويّ من عموم ل
 له.عنواناً 

ن من استخّلص النتائج مبنهج حتليلي رائع جّداً، يتمكّ حماور وجمادل 
كثريًا من القرآن حىت وإن مل   حيفظ املنطقية دون عناء،من املقدمات 

 ننه.ن ملتزماً بسُ يك
ذايف؛ فسعى إىل االتصال به ودعوته ليكون القسيف  مبقدرته هذه م  ل  ع  

الذي اتضح فيما بعد  ،من أجل ليبيا الغديف صياغة برناجمه مشاركًا 
عندما يومي بأصابعه الثّلثة يف وجوه الليبيني ليحرمهم من كّل ة )خاصّ 

، ولذلك حّلت الدماء د أضحوكة ال مصادق هلاأنّه جمرّ اتضح شيء( 
حتت قيود  عاماً  11بعد معانات ديدًا لليبيا فأْثرت استقّلاًل ج ؛حمّله

 .وكتائبه واملرتزقةوأبنائه الطاغية وأغّلله 
يف بعض األحيان ومرهوضًا عبد املطلب ناصحًا الدكتور حمّمد كان 

ضّد العباد والبّلد، )ضد املسؤولني  وطغياناً  ظلماً  أبناء القذايفاج هلي
د جمرّ  ،يّل مقابل مادّ ًا وبوكّل ذلك كان يقابله تطّوع وغري املسؤولني(

 ما يقال له من أجل ليبيا. من األمل على بعض اً لقليلأنّه كان عاقد
 شعرة حينما يويف معظمها تتم يف منزله خاصّ لقاءات بيننا كانت ال

يؤّكد يل بأّن  بعد ما ،ليبينينسج من جرائم ضّد الأحدنا خبطورة ما يُ 
واستخّلص  ،لتحليلها اً ومناسب ،اتلتبادل املعلوم اً مناسبيف منزله املناخ 

 جتاهها.أن يؤخذ جيب  وما ،منهاالنتائج 
عبد الدكتور حمّمد  نزله قال يلذات مرّة بعد ما وصلت إىل مولكن 
لى عبد اهلل عثمان يف مقهى عالدكتور تقابل مع ليوم سنا املطلب

 ؛كوين غري معين  معك إليهال ميكن أن أذهب  البحر؛ فقلت له أنا
بعد عناد، ولكن ذهبنا إىل ذلك املقهى عبد املطّلب  دكتورال فأصرَّ 

الظاهر ال موضوع له، فكان اللقاء من حيث ًا هناك، وجلسنا سويّ 
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فينا الباطن كان له موضوع يدور حمتواه على شكوك   ولكن من حيث
سويّا )أنا والدكتور عبد املطلب( حينها مهسنا معًا يف وقت  واحد 

بصوت عبد املطلب يل ؛ فقال تماساجبهتينا تد يف تقابل تكاووجهينا 
أرأيت كيف ينظر السيد عبد أي انبلم له(  هادئ وبالعامية )اتبلم له أم

اهلل عثمان إلينا؛ فماذا يعتقد أن نرّد عليه، أال يكفي رّدًا عدم الرّد 
ي الذي دحان موععبد املطلب للدكتور حمّمد  ضحكت وقلتعليه، 
عبد  ّث خرجنا وعدنا إىل منزل الدكتورا به مسبقاً، ووقفن التزمت

 .(التبليمات)وضوع وتلك املطّلب وحنن حنلل يف ذلك امل
هّنا ألدكتور حمّمد عبد املطلب ونعتقد الودية مع ااستمّرت العّلقات 

ها يف . ومع أنَّ سعة صدر عبد املطلب كبرية لكنّ وديّة جّداً ستظل 
بول املظامل أو تزوير يصعب عليه قبعض األحيان تضيق كونه إنسان 

ما يقوله سيف وما يقدم عليه أبيه،  بإحباط احلقائق؛ فعندما حيسّ 
سننفصل عنهم؛ فنقول له من ، وبالتايل يقول يل هؤالء ال أمل فيهم

يستطيع أن يقول هلم ما تستطيع أن  سواكحد فضلك، ال يوجد أ
 ىلوإقذايف قبلي قوله أنت هلم؛ فإن تركت سيف لآلخرين فسيكون ت

بكّل وجودك أنت جبانبه ومواجهتك له مثل أخيه معتصم، النخاع 
د لك أّن هؤالء ال أمل صراحة لعّلها تشّده قليًّل جتاه ليبيا؛ فيقول نؤكّ 

، وأوالد القذايف هم آمانوال ال ثقة فيهم  مقالبالء جمموعة فيهم، هؤ 
 تربية أسرة عريقة.تربية معسكرات ال 

 احلال إىل هذه الدرجة؟هل وصل ولكن  ،معك احلقّ قلت 
  يقول بل أكثر مّا أنت تتوّقع.

ومع  (من أجل ليبياال تيئس أرجوك )عليه قائًّل  رّ ص  ذلك نُ  ويف مقابل
 سيف على نقلبإن مل يفرباير  71أشهر من ثورة  قبل سّتةذلك اتفقنا 

يلغي و  ،لطة وجيمع مشل الليبيني معارضة ومؤيدينالسّ  أبيه ويستويل على
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 ،نسيثور الليبيو سلطة الشعب الكتاب األخضر و يلغي و  ،لثوريةاللجان ا
 .ليبيا بنائهولن حيكم القذايف وال أحد من أ

عب لخروج قال يل عبد املطّلب إذا تفّجرت ثورة الشّ قمت لعندما 
اّل وإعلى األقل،  أشهر ةة ستّ فعليك بأخذ احليطة من التموين ملدّ 

ة ثانية يف منزيل وأمام ا يل مرّ ، وهذه كّررهأمام عينيك كؤ أبناون تو سيم
 .أخويت بعد تفّجر الثورة التونسية

التقيت يف منزيل مع الدكتور حمّمد عبد املطلب والدكتور علي الصّليب 
لتناول أطراف احلديث عّما يدور يف تونس، وما سيدور يف الوطن 
العريب وليبيا بالتحديد؛ فكانت وجهات النظر متطابقة بالّتمام على أّن 

كنّا يف ذلك الوقت نعتقد أّن اإلصّلح سيؤّدي ثورة آتية ال حمالة، و ال
مفعوله؛ فإن مّت سيجّنب الليبيني إزهاق أرواح كثرية، وكان بعضنا يعتقد 

وكنت أقول: جناح الثورة يف ليبيا  أن تقوم الثورة يف ليبيا قبل مصر،
لذي حتّقق بتأمني أطرافها أّواًل )تونس ومصر( ّث قيامها ثانياً، وهذا ا

  مبشيئة اهلل تعاىل.
مبا ال يليق الدكتور حمّمد عبد املطلب شخصية ولذا ال يليق أن توصف 

األمر وهذا  أن يوصف به اإلنسان الذي جعله اهلل خليفة يف األرض!
عبد املطلب الدكتور حمّمد ي دعاين أن أقول يا سيف مل يقل الذ هو

ضاها أن تيات اليت ار اإلجياب ، بل قال كلّ عيبمن الشيء يف شخصك 
ارتضيت أن تكون مثل ولكّنه فقط قال )أنت اليوم تكون معك، 

 هناك وأنا هنا(.نتم فأ فأصبح بيين وبينكم واد  أبيك، 
اتصااًل يب إاّل يوم  كتور حمّمد عبد املطلب، ومل جير  سافر الدّ 

م على متام الّساعة العاشرة صباحاً، وحينها الزلت على 11/3/1177
ي، ومل أصحا بعد؛ فدّق جرس اهلاتف موقظًا يل، أخذته وأنا فراش نوم

 ُأحيي صاحبه مع أّنين مل أتعّرف عليه بعد؛ فقال: يبدو إّنك مل تعرفين. 
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قلت: نعم مل أعرفك؛ فضحك حبريّته اليت عرفته هبا؛ فكانت الفرحة 
دة احلديث بيننا، سألين عن أخويت وأسريت كما أنا سألته عن أفراد سيّ 

مام كما قلناه الكرام، ّث قال: )ما رأيك فيما جيري، أمل يكن بالتّ أسرته 
 قبل ستة أشهر(.

ولكن أنا هنا  ،قلت: اهلل يهديك يا دكتور حمّمد أنت هناك حرّ 
 .واهلاتف كما تعلم

ضحك كثرياً، ّث قال: رد بالك، وسّلم على األخوة؛ فقلت له: سّلم 
 .، وحتت أمركممنكم على اجلماعة وقل هلم حنن أخوة، وأنا واحد

 ّلمة.مع السّ 
 ّلمة.مع السّ 

 مارس 13هو يوم املطلوب إليها مع سيف القذايف وألّن تاريخ املقابلة 
رعة يف م فأّول ما قيل يل أن سيف القذايف يريدين بوجه السّ 1177

الدكتور مكاملة ذلك اليوم؛ فأّول ما تبادر لذهين أّن املقابلة بأسباب 
 11صباح يوم اتصل يب هاتفيًا من إيطاليا  ذياملطلب الحمّمد عبد 

ت فيه تلك متّ  أي قبل يوم واحد  من هذا اليوم الذي ؛م1177 مارس
هاتفياً الدكتور حمّمد عبد املطّلب ذلك ألّن ما قاله يل  نة.لعو املقابلة امل

: بالعامّية الليبية فهو قال ما قال ؛يستدعي التحقيق معي أو مسائليت
 ، موش كلّ أشهورأيش كّنا نقول قبل ستة  :قيل)شوف يا دكتور ع
 .اللي قلناه صار منه(

، ولكن بعد ولذا كنت أظن أّن املقابلة ال موضوع هلا إاّل هذا املوضوع
  ضوعاً آخر إن مل يكونا املوضوعني معاً.ذلك تبنّي يل مو 

الذي جرى تصال االعن  سألدون أن نُ  إىل االعرتاف بادرتوهلذا 
وللعلم لقد  :لسيف؛ فقلت ملطلبعبد احمّمد كتور الد معي من ق بل 

ما رأيك ) :لقو وهو يدكتور حمّمد عبد املطلب صباح أمس ال صل يباتّ 
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قلناه بالتمام قبل موش يا دكتور عقيل يف الذي حيدث اآلن يف ليبيا، 
 أشهر؟ ل على الفور: وماذا قلتم قبل سّتة(؛ فقاستة أشهر
، ويقوم يف هذا الوقتأبوه حمّل سيف ّل نا إذا مل حيلقلت: )ق

، يف حكم ليبيا مستقبّلً ألحد  منهم لن يكون واهلل  ةشامل اتبإصّلح
 . (، وسيكون الّثمن غالياً ال حمالةن على بكرة أبيهموسيثور الليبيو 

 !مل يعّلق
م اتصلت بالدكتور حمّمد عبد املطلب بعد أن علمت 5/5/1171يف 

م ليلقيها يف 79/1/1177وم أنّه قد أعّد جمموعة من النقاط لسيف ي
ها؛ فقال: نعم لقد فسألته عن ؛م11/1/1177 الذي ألقاه يوم خطابه

 ت له جمموعة نقاط، ولكّنه مل يأخذ بواحدة منها.عددأ
 وهل تتذكرها؟

 نعم.
 وماهي؟

وبقية املدن  ءلليبيني عّما جرى يف البيضاسيف القذايف يعتذر أْن ـ  7
 اليت انتفضت وقمعت.

 شهداء الوطن.هم من قتلوا مجيع عترب يُ ـ  1
 ة سبعة أيّام.ـ ينّكس العلم حداداً ملدّ  3
باحملكمة العليا للتحقيق فيما جرى، وحماكمة  اً نزيه اً ـ يعنّي مستشار  1

 املسببني لتلك املظامل.
لن فيه دستور ميّكن به ـ يعقد مؤمتر الشعب العام خّلل ثّلثة أيّام يع 5

أقاليم ختّلصًا من تقسيم البّلد إىل  وأن يتمّ ن من تداول السلطة، الليبيو 
 .املركزية املقيتة
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 ،ومعاقبة مرتكبيها ،للتحقيق يف كّل عمليات الفسادل جلنة تشكّ ـ  9
 ة.واسرتجاع األموال املنهوبة للخزينة العامّ 

ـ ترفع الدولة يدها عن االقتصاد ليكون اقتصادًا حرًّا خيضع للقانون  1 
 م.7951التجاري لعام 

ـ اإلعّلن عن قطع العّلقة مع الكتاب األخضر )ضع كتاب أبوك يف  9
 سلة املهمّلت(.

 وتعطى للدكتور حممود جربيل. ،عّلن عن خطة تنموية مستدامةـ اإل 9
 هل كان معكما حضور؟

 من: كلي   نعم كان حاضراً 
 ـ مصطفى زريت.

 ـ فتحي الغه.
 ـ وليد اجلهمي.

هذه نقاطك ال من ن نصائحك و مل يأخذ مخطابه و  ألقىولكّنه ـــ 
 شيء.

على أبيه هبذه سيف أنت تعرف كيف كانت تدار ليبيا. دخل ـــ 
  النقاط، وخرج منه بغريها.

استدعاين م 11/1/1177يوم لقى خطابه السيء ومع ذلك بعد أن أ
لقد لين عن خطابه، فقلت له: ، وسأيف ذات التاريخ إىل باب العزيزية

د؛ وستعم الثورة ليبيا يف الوقت غري املتوّقع؛ هنيت نفسك، وأهنيت البّلأ
وهو عبد السّلم  ،بالرّد عليّ  أحد أقاربه دعافلم يعجبه كّلمي، مّا 

أن  أرجوكالذي قال يل:  ن، وكان ذلك حبضور الرباين اشكالحس
  وال تؤاخذ عبد السّلم حسن. ،تقّدر الظروف
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قين سيف وهو حل : عندما توّجهت إىل باب اخلروجعبد املطلب ّث قال
 لك يا دكتور حمّمد.يقول: أريد أن أسأ

 قلت: تفضل.
 ؟(برقة) يتبعانقال: هل الربيقة ورأس األنوف مها 

قلت: إذا كنت تعين بذلك برقة القدمية، نعم أّن الربيقة ورأس األنوف 
 .ناابعتمها ت

صد استوقفين هذا السؤال، ودعاين ألن أسأل الدكتور حمّمد: ماذا يق
 على رأس ما يفكرون فيه؟ليبيا تقسيم ا؟ أال تكون سياسة بسؤاله هذ

أمل أقل لك يا دكتور عقيل قبل ثّلثة أعوام أّن قال الدكتور حمّمد: 
  ، وأّن الثورة على هذا النظام آتية ال حمالة؟األبناء املعسكرات ال تريب

 وعليه: 
 هبنللقذايف وأوالدكتور حمّمد عبد املطلب اهلوين دائمًا كان تقييمي 

يكم لوإت على مزمار ثعلب، رقصة كتكو ال يزيد عن  اإّن أمرمه سيف
 القّصة:

فتحت مدرسة الكتاكيت للتعليم األساسي أبواهبا جلميع البالغني الشهر 
وعنّي هبا الثعلب مدّرسًا أّوالً، نظرًا لقدراته الفائقة السادس من العمر، 

وتطوير مستوياهتم  منيوذلك هبدف تنوير املتعليف التحايل واملخادعة، 
وذلك من أجل عنّي الكلب مفتشاً ومتابعاً للعملية التعليمية، الفكرية، و 

حتقيق التوازن بني حقوق وواجبات املدرس والتّلميذ، وقبل بداية 
املفتش مع املدرس ليبلغه باملهّمة العلمّية؛ فقال له: ينبغي الدرس التقى 

خاصة أثناء  ألمانةأْن هتتم بتحصيل التّلميذ، وأْن ال ختون ا
ضحايا؛ فتبّسم  االمتحانات، وعليك أن تعرف بأنَّ لّلمتحانات

إن قصّرت يف الثعلب وقال: كن مطمئنًا هذه أمانة، وعليك حماسبيت 
هي تعليم الكتاكيت كيفية املراوغة، والتحايل رات تأديتها، وكانت املقرّ 
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ا، وذات واخلداع، حىّت تتمكن من القضاء على اجلهل الذي يلحق هب
 كتكوتاً وهو ميتحنه يف مادة املراوغة:   يوم سأل الثعلب

 أتتك الرياح من اجلهة اليمىن؛ فكيف تقي  نفسك من خطرها؟ لو 
 أضع جناحي األمين على وجهي، وقال له: ولو أتتكفقال الكتكوت: 

 الرياح من جهة الشمال فماذا تفعل؟
ا جاءتك الرياح قال: أضع جناحي األيسر على وجهي، ّث سأله: وإذ

)من اجلهات األربع(؛ فماذا تفعل دون أن جتيب على  من كله جانب
 هذا السؤال شفوياً؟

يرقص، ووضع جناحيه على رأسه يدور حول نفسه وهو فبدأ الكتكوت 
وقفز على  إىل درجة أنّه ال يستطيع الرؤية، حينها ابتسم الثعلب

سري االمتحانات؛  الكتكوت فأكله؛ وفجأة دخل املفتش لرياقب كيفية
ثعلب: ما هذا يا أستاذ؟ فأجابه هذه نتيجة فوجد أثر ضحية؛ فسأل ال

، إىل أن وهرب؛ فانطلق املفتش )الكلب( مسرعًا ملّلحقته االمتحانات
فقال له: ألن  أنقض عليه مبخالبه وسأله: ملاذا هذه النتيجة السيئة؟

قال الكلب: ابع للكتاكيت قد مات وهو غري راض  عنها؛ فالرّ  اجلدّ 
اآلخر غري راض  على أحفاده من بعده،  وه الرّبع ا كان جّدكهكذ

أن ميهله  علب )املدرس(، وطلب من الكلب )املفتش(حينها صرخ الثّ 
 إلصّلح حاله، ويكون خادماً مطيعاً 

وهو: أن تكون نتائج االمتحانات على املفتش  رأياألوامره، ّث عرض  
، وأن ال تكون املقررات واملفتش وفق عوائدها مناصفة بني املدرس

هادفة ملصلحة الكتاكيت، بل تكون ملصلحة الثعالب والكّلب، ومع 
إىل أنَّ ما جيري هو وكذلك أولياء أمورها ذلك مل تنتبه الكتاكيت 

بل كان الكثريون منهم فرحني مبيوعة املناهج، اليت ال ختريب مستقبلها، 
 لرقص كتكوت على مزمار ثعلب.تفيد إاّل 
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بينهما وهو عقد غري مكتوب مثله مثل عقد جان هكذا كان العقد 
وغري موّقع عليه من جاك روّسو، عقد ساري املفعول وهو غري خمتوم 

جعل االتفاق واالختّلف مستمرين حسب ق بل طريف التعاقد، مّا 
وهلذا أصبحت نتيجة املوضوع واملصلحة املتبادلة بني املدرس واملفتش، 

)االبرياء( أختلف الطرفان املتعاقدان، أّن الكتاكيت  االمتحانات مهما
 .الضحية املتفق عليها يف البّلد كاملة مه

 

 المهندس 
 اق العراديعبد الرزّ 

سوق لعرادي من مواليد طرابلس )عرادة عبد الرزاق عبد الّسّلم ا
كثريًا يف وسطها مقّدرة  حمرتمة و م، من أسرة 7959اجلمعة(  
ه كان مركز التقاء أهل اعرادة املتكّونة من أربعة ؛ فحياة والداالجتماعي

والد عبد اهلل، وأوالد علي والد باحلاج، وأوهم: أوالد خليفة، وأأخوة، 
 .العراديد الرزاق املهندس عبأسرة  تتفّرع ن منهمالذي

مل يكن من ضمن الشخصّيات العرادي ومع أّن املهندس عبد الرزاق 
الضلع الذي به يكتمل املثلث )الصّّليب هو ه نّ إاّل أ ،ذه احملطّةهل املكّونة

للحضور  وعقيل والعرادي(، ولذا فكان من الواجب دعوة شخصيته
مّا شهد عليه على ما يتّم عرضه  اً شاهدكون لي ،معنا يف هذا املؤلف

 من حمطات.
دت فيها الثورة فكان االتصال بيننا يكاد ال ينقطع خّلل الفرتة اليت ول  

يف ليبيا  يجرينتدارس ما سنلتقي لة املصرية، وهلذا كّنا التونسية، والثور 
من خّلل دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع، حىّت أّن املهندس عبد 

يؤّكد فيه م 19/7/1177بتاريخ الرزاق نشر مقااًل عرب شبكة اإلنرتنت 
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 ، مهما  ويقول:على قولنا أنّه لن يكون بعد اليوم غري املتوّقع غري متوّقع 
 خالية.الشعوب من دروس للطغاة ستظل قائمة غري املتوّقع  تّدمق
ام واألجهزة األمنية أّن كّل اإلجراءات اليت اختذها احلكّ ولذا فهو يرى  

القامعة للشعوب، وما سيتخذونه من إجراءات لن خيرج عن دائرة 
 ملالطغاة ّن غري املتوّقع هلم باملرصاد، ولذلك فإدائرة املتوّقع، مّا جيعل 

ل ب  ق  الذي  عزيزيعربة خضار حمّمد البو فعلته بالّرغم مّا  عظوا،يتّ 
يف  اليت من بعدها، لقمع والقهراوأعمال ساليب ألواجهة وامل يالتحدّ 

 صف باجلنب  شجاعاً ثائراً.املخيف خائفاً، ومن وُ  أصبحتونس 
اً رتّبصمكان ، و كان قلقًا طوال تلك الفرتةعبد الرزاق  املهندس وعليه: ف

لفرص اليت يريد من ورائها أن يكشف عن هويّته الرافضة واملتمّردة، ل
ظام، كن حذراً؛ وأنا أقول له: ال تستعجل حىت ال تقع يف مصيدة النّ 

ومع ذلك  فنحن مل يكن السجن غاية لنا، بل غايتنا حتقيق االنتصار، 
ونشره من خّلل شبكة اإلنرتنت، ومل يبلغين حبيثية ما كتبه، كتب مقاالً 

وهو يقول:   تأخريه عن نشره، ولكّنه على الفور جاءين يبتسمخوفًا من 
 مكتبت مقااًل ونشرته دون أن أعلمك والدكتور علي الصّّليب جتّنبًا لعد

 على نشره. موافقتكما
 ؟فيما نشرته وماذا كتبت 

 قال: إحدى عشرة نقطة، وهي:
 ةوليس بنائها باحلكوم ،عبعب بالشّ ـ إعادة بناء سلطة الشّ  7

 .احملكومة
يات العاّمة، ويفصل بني ولة الليبية يتضّمن احلرّ ـ إعداد دستور للدّ  1

 عب يف ثوهبا اجلديد.السلطات الثّلث، وحيمي سلطة الشّ 
ية ـ إعادة النظر يف قانون جترمي احلزبية، يف إطار الدستور اجلديد، وحرّ  3

 احلراك السياسي، واإلصرار على محاية الوطن واملواطن.
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سات اليت وكذلك حّل اجلمعيات واملؤسّ  ،حّل اللجان الثوريةـ  1
عب إىل اخلزينة العاّمة أنشئت بالكيفية ذاهتا، واسرتجاع متلكات الشّ 

 للدولة الليبية.
بداًل من الوالءات  ،ولة الليبية احلديثة على الكفاءاتـ  الرتكيز يف الدّ  5

 ة.وحقوق املواطن ، واحملاباة على حساب الوطنالقبلية
اليت ورفع كاّفة القيود  ،ـ إعادة تكوين النقابات واالحتادات والروابط 9

 تكّبل سواعد البناء وحرّية النقد البناء.
ـ حرّية اإلعّلم، وضمان حرّية التعبري، لتنطلق تلك الطاقات امللجمة  1

 حرّة يف طيف  واحد .
، وكّل نظرية عب، واألجهزة األمنية كّلها يف محايتهـ اجليش حلماية الشّ  9

 ختالف ذلك تعّد احنرافاً.
 ـ العفو العام بدون قيد أو شرط. 9

ود عنه، اطن يف وطنه، وزرع حّب الوطن والذـ إعادة ثقة املو  71
 واحملافظة على ثرواته، واحرتام دستوره.

 عب املنهوبة.وإعادة ثروة الشّ  ،ـ حماربة الفساد واملفسدين 77
أصبحت األحداث تتسارع يف ت له: بعد أن استمعت هلذه النقاط، قل

مقبوالً، خطاها، فما تظن أن ال نوافقك عليه باألمس، أصبح اليوم 
؛ فبعد أن استمع عني الصوابهو ما كتبته ضرورة، ولذا فوسيكون غداً 

ال يريد أن يقدم من باب األخّوة اطمأن كثرياً، وذلك ألنّه  هلذا الردّ 
 . حراجناإيف  سبّباً  يكونعلى شيء 

 ه تارخياً ولذا يريد، بقربهقبل يال  له تاريخ نضايلالعرادي بد الرزاق فع
من ضيم السلطان سنينًا مهاجرًا يف  فقد عاىن؛ بني النّاسوميشي حّيًا 

الواليات املتحدة األمريكية وكندا؛ وذلك بعد أن مّت اكتشاف تنظيم 
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م، ومّت القبض على صديقه املهندس 7991اإلخوان املسلمني يف عام 
 .قو ر خالد الزّ 

نشطاً، ويف املقابل كان أخوته يف ليبيا  معارضاً  كان يف مهجره عنصراً 
يدفعون الّثمن غاليًا بني استدعاءات من أجهزة األمن الداخلي، 

 ،واستدعاءات أخرى من أجهزة األمن اخلارجي، وأنا بني هذه وتلك
ته بني مدافع  ومعتذر، من أجل أن ال يلحق أّمه الكرمية وأخو كنت 

 األعزاء أملاً.
وذات مرّة اتصلت به من ديب وأنا أقول له: لقد اشتقنا لك يا أخ عبد 

 الرزاق، أال يكفيك هجرة!
واهلل يا أخ عقيل مع فائق تقديري لك، إاّل أّنين ال استطيع، إاّل )قال: 

 .السياسيني( عارضنيإعفاًء عاماً على مجيع امل قذايفإذا أصدر ال
 ما تقّرر العودة إىل الوطن، أتصل يب كي نعمل : مىتله مّا قلت فقلت

 .ما يف وسعي من أجل عودتك ساملاً 
 نعم مىت ما أقرر سأتصل بك.

عاد عبد الّرزاق والفرحة يف و م، 1111جاء ذلك االتصال يف العام 
، ويف صدر أّمه قّمة الفرحة، وهكذا ال توصفصدور أخوته وأقاربه 

 . دور أخوتهدته مبا امتألت به صامتأل صدري بعو 
جيمع بني  ّلً استأنف نشاطه يف مارسة األعمال احلرّة، بعد أن أزداد تأهُّ 

ر كما وصفه والسياسة؛ فكان العقل املدبّ  مهنة اهلندسة والتجارة واإلدارة
 عمر دورده يف مفاوضات القاهرة. دأبو زي األخ

استأنس نسبّيا يف منامه  ،وبعد أن استقر بعد عودته من مهجره
: لن يستطيع رّ حُ وحنن يف حديث   ذات مرّه ه، حىّت أنّه قال يلوصحوت

كان ن  األخوان املسلمني؛ فقلت: أرجوك إ أن يقضي على تنظيم أحد
 حتّدثه، ولكن ال تتحدث فيه التنفيس الوجداينهذا احلديث حيّقق لك 
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لنا هكذا حريّة دون قيد  وال  وإاّل هل تعتقد أّن األمر مرتوك مع غريي.
مكة املربوطة حببل  طويل، فهي تعوم وكأهّنا حن مجيعًا مثل السّ شرط؛ فن

  ما أرادحرّة، ولكن يف حقيقة األمر هي املمسك هبا حبًّل، فمىت
. ولذلك فّل كرهاً كانت بني يديه    ،أن جيذهبا إليه رأس احلبلبمسك ملأ

 تغفل.
فرباير، قّرر اخلروج من ليبيا،  71وعندما حان وقت االلتحاق بثّوار 

لكّنه كان متوّقعًا أن مُينع من اخلروج، أو أن يتّم القبض عليه؛ فجاءين و 
يف منـزيل ليبلغين بذلك، قلت له: توّكل على اهلل، وبّلغ سّلمي لألخوة 

 نعت، أو مّت إلقاء القبض عليك؛ فاتصل يب على الفور.هناك، وإن مُ 
ة نقطة احلدود الليبيوكما كان متوّقعًا أّول ما وصل رأس أجدير 

، وقّدم جواز سفره ليؤذن له باخلروج، أوقف هناك؛ فاتصل يب التونسية
على الفور كما هو مّتفق عليه، قلت له: أبقى هناك، مخسة دقائق 

  وسأتصل بك.
اتصلت به قائًّل هناك شخص على مقربة منك، توّجه إليه، سيقوم 

 بكّل شيء. 
؛ (لتونسيةاحلدود ا دخلتبعد قليًّل من الوقت، اتصل يب قائًّل )

 فحمّدت اهلل كثرياً.
ي؛ فلم ينقطع ونظرًا للعّلقات املتينة اليت تربط عائليت بعائلة العراد

، كما أنّنا نلتقي بني احلني واآلخر لتبادل خوتهاالتصال بيين وبني إ
املعلومات ورفع املعنويّات مع قبول التحّدي، وألنّه ال حديث يف 

 مناحلذر الضرورة تستوجب ، فإّن العاصمة احملاصرة إاّل حديث الثورة
، ومع الكتائب واملرتزقة وأجهزة األمن وما متتلكه من أدوات التنّصت

ومعنا صديقنا املشرتك وأخينا العزيز الدكتور خالد  ،ذلك عندما نلتقي
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قد حتّقق صر وكأّن النّ  ،ونرفع أصواتنا سويّاً  ،ننسى كّل شيء ،اصداع
 بني أيدينا.

من من جبل نفوسه، ولذا يف معظم األحيان  لد اصداعفالدكتور خا
 أهليّابًا بني ذهابًا وإأجل أن يؤّدي مهّمته الثورية بنجاح جيد نفسه 

 نسأله: كيف أحوال أهلنا يف اجلبل. عندماطرابلس، وحنن  اجلبل وأهل
 جييب: 

ية، ولكن عندما أعود إىل هنا تضيق كّلما أذهب إىل احلبل أتنفس احلرّ 
بني هنا  مؤّديًا لرسالة انتم تعلموهنامعكم و أكن أنفاسي، ولو مل 

 .أعيش احلرّية لبقيت هناك ،واجلبل
مع الدكتور  احلالوهكذا كانت املعلومات تتبادل بيننا مهسًا كما هو 

يف كندا، واملهندس حمّمد والدكتور وديع الرتهوين  ،مصّدق العرادي
ما لينة طرابلس كالعرادي وسليم العرادي يف ديب، وجهارًا هنارًا يف مد

عبد الرؤوف العرادي، وعبد اجمليد العرادي،  خوةباإلخويت وإ التقيت
 الدكتور خالد اصداع، وكذلك أخونا وابن عمهم عبد الّرمحن العرادي

 . اهلامشي الغزيوي واألخ
انتقل املهندس عبد الرزاق إىل مدينة بنغازي حامية الثورة، وحاضنة 

، ما دعاه إىل التنّقل س الوطين االنتقايلاجمللبعضوًا  فاختريالثّوار؛ 
فرباير سياسياً  71من أجل فتح قنوات لدعم ثورة  ،املسؤول هنا وهناك
 .ومالياً وعتاداً وعّدة

وهو بطبيعة  ،ظام هناكالنه اتصل يب ذات مرّة وهو يقول: يا أخ عقيل 
 من األخوة املصريني أن يكونوايطلب  ،)يشري إىل نظام القذايف(احلال 

، والثّوار من أجل كّف دماء الليبيني فرباير 71وثوار  بني نظامهوسطاء 
أن حنّدد املصريني على ذلك، ولكّننا اشرتطنا على الوسطاء  قد وافقوا
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حنن األمساء اليت نعتقد أهّنا وطنية لتأيت للمفاوضات؛ فوافق النظام على 
 .األربعة الذين حّددناهم ذلك، وحنن اخرتناك من بني األخوة

قلت كما سبق ذكره، أنا ال أقبل أن أمثل هذا النظام، ولكن بعد إصرار 
وموافقة السيد املستشار  ،األخ عبد الرزاق والدكتور علي الصّّليب
 مصطفى عبد اجلليل كنت أحد املفاوضني.

عرب شاشات التلفزة العاملية يف عبد الرزاق العرادي ظهر  وذات مرّة
حقول  أحد على مقربة منديد جبهة من جبهات القتال، وبالتح

 حركة الثّوار.من ق بل كتائب القذايف، وذلك هبدف إعاقة األلغام املبعثرة 
على شاشات التلفزة العاملية مفاجئًا يل وألخوته، كونه مل  هورهظكان 

وره بالنسبة إليهم، يعلمهم بذلك ليحتاطوا مّا هو مرتّتب على ظه
لفه، مّا دعاين لّلتصال بأخيه دون أيّة حسابات ملن خ ولكّنه فعلها

عبد اجمليد العرادي ودعوته للحضور إىل منـزيل؛ وطلبت منه أن يبقي يف 
كي ال تطوله أيدي الكتائب، ومع أنّه خرج ميّن   ،منـزيل وال خيرج منه

إىل أن أبلغين أخي الدكتور  ،ليعود، ولكّنه مل يعّد، فقلقت عليه كثرياً 
ويف املقابل أبلغين  نس؛ فحمدت اهلل تعاىل.أبو القاسم بأنّه خرج إىل تو 

بأّن عبد الرؤوف العرادي يريد أن يعود إىل ليبيا؛  مأخي أبو القاس
 ، وكان األمر كذلك.اً إطّلقيفّكر يف العودة فقلت له: أبلغه بأن ال 

 عبد اجمليد العرادي مرّتني: لقد س ل م  وعليه: 
واقفًا مع من كان ما كان عند قليلةاألوىل: قبل خروجه إىل تونس بأيّام 

صاص؛ هم بالرّ يزله؛ فإذا بسيارة من سيارات الكتائب ترمـمعه أمام من
 نبه.افسلم وأصيب من كان واقفاً جب

    قبضة الكتائب. يفالثانية: لو تأّخر عن اخلروج إىل تونس لكان 
صل مبن أّما عبد الرزاق فهو يف األراضي احملّررة، يتنّقل كما يشاء ويتّ   

هي حتت أبو زيد دوردة ء، مع العلم أّن اتصاالته كما ابلغين يشا
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ويغرّي أرقام  ،علمه بذلك ، مّا دعاين إىل إبّلغ أخوته ليتمّ التنّصت
علمت قد مّت إبّلغه من كما و هواتفه، وينتبه جيدًا ملثل هذه األمور، 

 .أخيه عبد الرؤوف العراديق بل 
كّل ما يقوله عبد الرزاق   وبعد أن أبلغين األخ أبو زيد دوردة بأنّ 

كاملات املالعرادي يف هاتفه هو بني أيدي األجهزة األمنية، عرفت أّن 
 .دعبد الرزاق مل تكن خارجة عّما قاله أبو زياليت جرت بيين وبني 

 أبو زيد كّل شيء بني أيديكم. خفقلت، إذن يا أ
 قال: هل يلحقك شّك يف ذلك؟

من ناسبهم  كذلك حىت ثائرة، و  عهامجيالعرادي عبد الرزاق فأسرة  ولذا؛
العرادي،  الدكتور مصّدق ؛ فالدكتور وديع الرتهوين نسيب كان ثائراً 

 ،فرباير 71يف دعم ومناصرة ثورة من املتمّيزين مع الدكتور مصدق كان 
 . على املستويني الداخلي واخلارجيو 
نا )الصّّليب تثّلثإىل تلك املناقشات اليت كانت تدور بني  عودو 

خصّيات الوارثني هلا على شاجلينات الوراثية  حول أثر عرادي وعقيل(وال
فّل شّك عندما يكون من  األبناء؛إىل اآلباء امتدادها من من خّلل 

صفات كون ، ستفيهاحمتكرًا للسلطة وطاغية الدولة هو على رأس 
عندما يوّرث فولذا ، إيّاها إن ورّثهمظاهرة يف أبنائه من بعده  طغيانه

اهرة ظّ الفات سلطته ألبنائه تصبح صفاته من بعده هي الصّ  الطاغية
ني ب ،واحد  بدل إن كان بيد طاغية أمر الوطن يصبح و ، مجيعاً  عليهم

  من الطاغني. أيدي عدد  
استوىل على  كّل منلطة يف ليبيا، وأّن  ال توريث للسّ : اتفقنا وعليه

يوّرث املسروق ن ، ولذا ال ينبغي أالسلطة بالقّوة ال يزيد عن كونه لّصاً 
وهلذا سيظل  .رعينيد املسروق ألهله الشّ ا، بل جيب أن يعلسارق

من هنا و  سارق ليمونة.أنّه رق سلطة أم اارق سارقًا سواء أكان سالسّ 
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ال خيتلف  ،مخلّلفة أبيهوأخوته بدون استثناء اعتربنا استعداد سيف 
 :ق الليمونة، ولكم قّصة سرقتهاارَّ عن استعداد س

وفق الفرصة  جرة، كلّ عة من اللصوص سرقة الليمونة من الشّ ر جممو قرّ 
 نه من النجاة هبا. كه اليت متُ 

 لّصاً بعد أن حاول الفرار.عليه  ض  ب  قُ و رقة السّ  ر  فاألول قرَّ 
ه سيسرق الليمونة قراره أنّ  ، ويفهارمنتصف النّ  عندر السرقة والثاين قرَّ 

بض عليه ل قد قُ أن األوّ الليل، وعندما جاء املساء علم بعندما يأيت 
سرقتها  ايل الليمونة اليت يودّ أثناء قيامه بسرقة الليمونة املستهدفة، وبالتّ 

ه يف هذه احلالة ووفق نَّ أ. قراره معّلق التنفيذ ا جعلقت، مّ ر  قد سُ 
قبل أن يغادر  بض عليهارق الذي قُ املدركات العقلية مثله مثل السّ 

ل األوّ   أنّ ل والثاين، إاّل ارق األوّ ني السّ . وال فرق يف هذه احلالة باحلدود
، وقد يعتقد البعض له فرصة التنفيذ حْ ت  ، والثاين مل تُـ ذ قراره ومل ينجُ قد نفَّ 

ل قراره يف ذلك ذ األوّ رقة. ولكن لو مل ينفه من عيوب السّ  ه خال  أنّ 
 بض عليه.ارق الذي قُ اليوم، جيوز أن يكون الثاين هو السّ 

  بعد أن يقتل احلارس. ،ر سرقة الليمونةذي قرَّ ا الثالث فهو الأمّ 
ال ولذا فهو إاّل أّن اخلوف قد غلب عليه، ر سرقة الليمونة، والرابع قرَّ 

 هولكن اخلوف حال بينه وبني ارتكاب ،ه سارقخيتلف عن سابقيه. أنّ 
األعراف، وال الدين، بل ال رقة. مل متنعه األخّلق، وال القيم و فعل السّ 

 اخلوف. عنده شيء أخر أنتج 
منذ من اجلميع قت ر  احلاالت مسروقة، وتعترب سُ  الليمونة يف كلّ  تعدّ وعليه 

أّذن املؤذن )اهلل أكرب. .. عندما ولكن ، قرار سرقتها منهم كلّ   ختذاأن 
املصّلني الذين هم عن صّلهتم غري استيقظ اهلل أكرب... اهلل أكرب( 

ولذا بقيت شجرة  ،ساهني؛ فحق احلق ودمغ الباطل فإذا هو زاهق
 .يشتهون يقطفون مااجلميع ومنها ضاربة جذورها يف األرض، الليمون 
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أتصل يب م 11/3/1177وهو يوم بعد يوم  من تلك املقابلة امللعونة 
متر علّي اآلن يف مكتيب،  نْ ريدك أوقال ن ،الدكتور البغدادي احملمودي

 إليك، مسافة الطريق. سآيتفقلت له: 
 ين؟ البغدادي أنت أ الدكتور فة الطريق اتصل يبمسا

 .كمكتب على مقربة منأجبته: 
ت معه الدكتور عبد احلفيظ وجدّ  ،البغدايالدكتور دخلت على مكتب 

به مكت يدي إىل ن مأخذين ،يف املكتب اجلانيبن ومها جالسا الزليطين
يبدوا  ،أخرىباتصاالت ه اتصال شغله إليه جاء وحلظة دخولنا يالرئيس

بة على ذلك االتصال؛ فعدت إىل املكتب اجلانيب مرتتّ  أهنا كانت
ومعهم عبد القادر البغدادي ومصطفى الزايدي ه؛ فدخل فجأة انتظر 

 اً نائب مارس 11الطيب الصايف الذي مل يكن بعد يف ذلك التاريخ 
مون ؛ وقفنا سويّا وهم يقدّ البغدادي احملموديالدكتور  رئيس الوزراءل

 بقوهلم: اللوم يل
 أنت أين؟ 

 ملاذا غائب؟ 
 ؟نينشقامل هل أنت من

أّما ، أو يف مكتب اللجان الثورية ينشق الذي ال زال يف احلكومة :قلت
هم وهم تث، ّث خرج ثّلم1119 ذفيها منعضوًا أكن  ملاحلكومة أنّا ف

؛ فمسكت ابع فهّيا معناة بقوهلم حنن يف الطابق الرّ الدعو يل يقّدمون 
عبد القادر البغدادي الدكتور  واستوقفته قليّلً حىت خرجالطيب من يده 

املكتب وأنا أقول  زاويا جلسنا يف أحدمصطفى الزايدي، الدكتور و 
، ما موقفك؟ أوعى أن تعمل قطيعة مع للطيب كيف األخبار هناك

التاريخ ال  بكل وضوح أنَّ أنصحه  أتوبد؟ يف طربق وبنغازي أهلك
ه يوماً أن تدان بيرحم، وال يليق بك يا طيب أن تقدم على عمل ميكن 
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 هليكن متهين لن نعمل ما يسيء أل) :د يل بقولهمن األيام، وهو يؤكّ 
ألين غري  إجابة هدون أن انتظر منله ها وكثرياً من النصائح قلت. (وبلدي

 ،الطاغية وأهله يف األرض احملّررة معبكامل وعيه متوّقع أن يكون 
  .وبإمكانه االلتحاق هبم

أين كنت  سأل:وهو ي مكتبه الرئيسإىل ي وأخذين ادالبغدالدكتور جاء 
فقلت له كنت يف  ؛عنك نطول اليوم واجلماعة يبحثو  ؟مسباأل

 اجلنوب، ولكين قابلت سيف؛ فقال: مىت قابلته؟
  .قلت: الليلة البارحة

 ؟ئاً شي قال هل قال لك كلّ 
  .كلَّ شيءولكن ما أدراين أنّه   ،القلت: ق 

 (.شي إىل مجاعتك لتحاورهم يف األمرهم يبوك مت) :قال
 ومن هم مجاعيت؟ :فسألته

 يف بنغازي.االنتقايل مجاعة اجمللس  قال:
ماذا قال لك؟ إذن  :سيف هذا املوضوع؛ فقاليل مل يقل  :لت لهق

)هم يببوك متشي تشبح . ال :؛ فقالفأعدت له ما قاله سيف يل
 (.ماعة وتفاوضهماجل

 ؛هبذا اخلصوص وابنه سيف القذايف رمع معمّ  ىلتقا هّث وّضح يل بأنّ 
صطفى عبد اجلليل على عّلقة متازة مع م ّنكأ نو عرففقال يل هم ي

 .(وك متشيلهميبّ )يب وحممود جربيل، وهلذا فهم والصّّل 
هي األوراق اليت  ، وماأخ أكثر من كونه صديقفقلت له باعتباره 

 ؟هباسأمحلها معي ألفاوضهم 
 قال: )يا ريتك متشي هلم وتستمع إىل وجهات نظرهم أّواًل(.
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كانوا يتناقشون على فكرة ما،   قلت: األمر جتاوز وجهات النظر؛ فلو
ميكن يل الذهاب إليهم ومناقشتهم فيها، ولكن هم اليوم يا دكتور 

ذهب إليهم ألتعّرف على البغدادي قد حّرروا نصف ليبيا؛ فكيف أ
وجهات نظرهم! ولكن إذا عندكم حّل ببدائل فإن قبلته سأذهب 

 إليهم.
 ثّلثة بدائل.قال: هناك حّل ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثلثة بدائل 

 من 
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 القذافي للتفاوض
مقرّة من القذايف ثّلثة بدائل احملمودي الدكتور البغدادي علّى عرض 

 ،مصطفى عبد اجلليلخ األرئيس اجمللس االنتقايل للتفاوض مع 
من ومن نعرف والدكتور حممود جربيل،  ،الصّليب عليدكتور لوا

، وتلك البدائل ارجيف اخل أهّنم يف بنغازي أم واسواء أكانار قيادات الثوّ 
 هي:

 :البديل األّول
ات ع دستور حيّد من صّلحيّ ضيو أن قال الدكتور البغدادي احملمودي 

وهذا األمر يا أخ  مثل إمرباطور اليابان؛ اً ر وجيعله إمرباطو  ،القذايف معّمر
 ؛ فما رأيك؟عقيل حيفظ ماء الوجه ملعّمر، وخيرجه من السلطة

البغدادي سيلعب يب الدكتور أّن  ر يفضحكت باستهزاء دون أن أفكّ  
املرحوم احلاج أمحد ، وذلك حلسن العّلقة معه ومع حياة أخيه أو يبيعين
بيين  ، وكذلك ألنّ يف مرتبة أبيهلبغدادي الدكتور ا يعّدهالذي  ،احملمودي

 حقاً.ذكرها السأ اً وبينه أسرار 
 !األمر جدّ و ملاذا تضحك  :قال

وليبيا  ،وقت إمرباطورياتالبغدادي يا دكتور : هل هذا الوقت قلت
 ؟ نصفنيمقسومة على 

مل تكن اليابان دولة متقّدمة؟ وها هي ذات إمرباطور أ ،يش فيهاقال: )
أن يقول  لذي ارتضاه الشعب الياباين(، وهنا وكأنّه يودّ وفقًا للدستور ا

 يل: حنن مل نكن أفضل من اليابان.
 ميكن الى الثّوار هناك يف بنغازي هبذا األمر؛ فأنا تضر الو و قلت: حىت 

بعد الثورات العربية قد يا دكتور ؛ فزمن اإلمرباطوريات يل أن أرضى به
 .عنه معيباً ، وسيظل احلديث وىّل 
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ع أن يعمل شيء وعلينا بتيسري األمور، ومن يستط ظروف صعبةال :قال
ل ليبيا جيب أن يقوم به؛ فّل داع  للتأخري يا دكتور عقيل، وال من أج

 ألن تقفل األبواب. داع  
يا دكتور البغدادي فعليك  وإذا كان هذا رأيك ،ال استطيعأنا  :قلت

 بغريي؛ فأنا ال أفيدكم يف هذه املهّمة.
 

 البديل الثاني
 الدكتور البغدادي: )باهي ما رأيك يف الصندوق(؟ قال

 ؟من امليدان خيرجاالنتخايب  وقتقصد أّن الذي خيرجه الصند :قلت
 نعم. قال:
 . ، ولكن يل سؤال قبل أن أذهب إىل األخوة هناكموافق :قلت

 تفّضل.
 هذا الصندوق.سيكون حتت إشراف من و 

؛ القذايف وجود معّمربّث قال:  بني شفتهقليًّل  احتبست الكلمات
 نتخايب.االصندوق الوليس ب (رانالفئأشكارة )هذه فقلت: 

، وتتوىل مهّمة اإلشراف ميكن أن تكون منظمات دولية حاضرة :قال
 واملراقبة بكّل شفافية.

يف حضرة هذه املنظمات الدولية؛ فلن تكون إاّل وإن حضرت  :قلت
 .دخول ميادينهاا دكتور يّل يليق يب ف ؛لعبةأكرب هذه و القذايف،  معّمر

كما انتهى زمن التّلعب   ،لقد انتهى زمن التحايل بعقول الّناس
 مبصائرهم، وعليك يا دكتور أن ال تكون غافّلً.
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      البديل الثالث 
 : ما رأيك يف سيف؟الدكتور البغدادي احملمودي قال

ة وحد بعينه، ولكن أعطين األوالدمن األوالد  اً أحدقلت: ال حتّدد يل 
 التفاوض على أحد  منهم. يقبلونم لعّلهو  ،واحدة

يوجد من بني األبناء من هو أفضل من سيف، وأنت تعرفه  ال :قال 
 فّعل.أفضل إخوته، ولديه مشروع قابل ألن يُ 

؛ فهو مثل ليس إاّل، وكشف عن قبلهأ سيف حىت أنا مل أعد :قلت
 .وجهه الدموي مثله مثل أبيه

 التفاوض عليه. نيقبلو  ي ستعتقد أهنمقال: من الذ
لعّل األخوة هناك يف بنغازي يقبلون بالتفاوض  :يف ذلك الوقت قلت له

 حمّمد.على 
الضمري  ال نريده أنَّ )فهمت منه بقوله حنن  ال نريدهقال: حمّمد حنن 

 .(وابنه سيفالقذايف يعود على 
قيقة عليكم مبعرفة احلف ؛يا دكتور بني الليبينيإذا أردمت كّف الدماء  :تقل

فأنتم ولألسف بأرضكم،  تعلى أرض  ليسإّنكم أصبحتم تلعبون 
من الذي فيه أنتم ال بديل لكم إاّل قبول الشديد تشرتطون يف الزّ 

ستطيع الذهاب إىل وإن مل تقبلوا بذلك فأنا ال أ يكم،عل االشرتاطات
 قبل هناك.قبل بذلك ويُ وعليكم بغريي إن وجدمت من ي   ،األخوة هناك
وأنا أقول له  كتبهمتور البغدادي من يده إىل ركن  من أركان أخذت الدك

وأنا  ،حتاول أن هتربة أكثر من مرّ إىل وجه: )موش زمان كنت  وجهاً 
حادث   لكلّ  وعندما يأيت وقته، حين وقت هروبك بعدمل  :قول لكأ

أن أدخل قلب  بتمّعن وكأين أودُّ ليه م جيبين بنعم، نظرت إلف( حديث
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ومع  ،حقيقة دامغةيعرف ذلك  باعتباره ن يقول نعممن أجل أ ،عينيه
 فلم يقلها.ذلك 

ب لك الطائرة سريتّ كان من الذي  البغدادي يا دكتور قلت هل نسيت  
؛ فقال على االنشقاق عن القذايف ونظامهات حتاول مرّ  وأنت ثّلث

قول وأخذين من يّدي وهو ي ،ةبية العامّ الفور هي خنرج من اللجنة الشع
 ا.يّ بنا ه اهيّ 
كّل وذلك ملعرفيت السابقة بأّن  ، قد ُسّجلرت أّن كّل شيء تذكّ حينها  

وتني شيء يدور يف اللجنة الشعبية العاّمة البّد وأن يسّجل، وهذا ر 
قصد بذلك أّن البغدادي قد تعّمد أصحاب املهام األمنية، وال أ

بية التسجيل؛ فالبغدادي أكثر معرفة ميّن مبا جيري يف أروقة اللجنة الشع
، وما مل تالعاّمة، كما أنّه يعرف ما ميكن أن يُعرض عليه من تسجيّل

يعرض عليه من تسجيّلت، أي أن التسجيل عليه ال ميكن أن يعرف 
هو يف مقّر اللجنة الشعبية العاّمة حقيقته، ولكن التسجيل على اجلميع 

، ولكن ألّن مع كّل ذلك مل أكن مباليًا مبا جرىو أكثر دراية به، 
ألمر قد يلبسه التهم وا ،دادي يعرف أّن كّل شيء قد ُسّجلالبغ

مّا دعانا صّر على خروجنا من مقّر اللجنة الشعبية العاّمة؛ املباشرة؛ فأ
 لسرعة.وجه اعلى  للخروج

 ،قود سياريتأ، أنا كّنا وحدناوطلب من سائقه أن يتبعنا،   ،سياريت ركبنا
ه لعّلي اقتنع؛ فوجدين أكثر حماولة منوهو جبنيب يعيد كّل ما دار بيننا 

 .ين كنت أكثر صراحة، واعتقد أنّ إصراراً وأكثر متّسكاً 
خنرج من مقّر بنا  ابعد أن قطعه بقوله هيّ عليه ذلك السؤال ثانية  عدتُ أ

خترج تيب البغدادي يا دكتور  )موش كنتاللجنة الشعبية العاّمة؛ فقلت: 
 وأنا، أبنائه وأمن القذايف ّدمت لك اإلهانات كّلما قُ   من البّلد منشّقاً 

 ؟ (وقتها ميزال مل يأت  )أقول لك 
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 قال نعم.
؛ فأرجوك أن ال تضّيع هذه الفرصة اليت هي اآلن بني جاء وقتها :قلت

ل تارخيًا حيرتمك عليه كّل الليبيني، تارخياً يديك، فرصة جتعلك تسجّ 
 .جيعل والدك يف قربه مسروراً؛ فما رأيك

 أخون. قال: أنا ال
نسمي حماوالتك تلك عندي؛ فقلت: وماذا  األمراإلجابة استوى  هبذه

يف غري وقتها، هل تلك هناك عنها كوهنا أللهروب اليت كنت أنا 
 أم ماذا نسميها؟  !وفاءً مواقف يا دكتور احملاوالت نسميها 

فرباير  71تلك احملاوالت الثّلثة هي قبل ثورة مجيع لعلم كانت ول
 م1171عام م؛ فكّلها كانت يف ال1177

 ال ختون من؟أنت ، ساحمين خنونأنت قلت ال  :ثّ قلت له
 ن معّمر القذايف.و أخ قال: ال

 لوطن.أنت أكرب خائن ل: إذن وقلت ،أوقفت سياريت
 . نلتقي يف اجلّنة(ء اهللاب السيارة ونزل وهو يقول يل: )إنشابفتح 

بل لك مكانة  ضّدك، أنت أخي، وليس يل موقف :قلت يا دكتور
قبل أشهر وأنت كنت  فأنا موقفي مل يكن خمفيًّا عليك،عة عندي؛ رفي

  ؛ فما الذي جرى؟ضّد القذايف معي يف موقفي
مبا أّنك وصلت إىل هذه ولكن  من رأس النظام،يا دكتور أنا موقفي 

ومع وعليك برّد باب السيارة، ، فيما ترى حرّ وأنت  ،ساحمين النتيجة
  ركب سيارته اليتعليه يدمي؛ فكان يب  قلإاّل أّن  ،ما قلت ت لهلقأّنين 

 1ما يقارب من ) جمادالهتاطوال حركتنا اليت استمّرت  تتبعناكانت 
 اً اّل ربعان الوقت آن ذاك الساعة اخلامسة إمكتبًا وسيارة، وك (ساعات

 م. 1177 مارس 11يوم عصر 
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صلت ؛ فاتّ طوىاملسافة بيين وبني اخلطر أصبحت تُ يف ذلك اليوم رأيت 
 ب.عبد اهلل السنوسي الذي مل جيف هبات

اليت أعلنها يل الدكتور البغدادي  الثّلثاوالت احملعلى تلك  وعود
كنت يف ذلك الوقت القذايف ونظامه،   للفرار خارج ليبيا مناحملمودي 
اإلقدام عليها، ونطلب منه تأجيلها إىل أن حتني الفرصة  مأقنعه بعد

 ، أقول:املناسبة لذلك
غدادي إىل كثري  من العقوبات الشديدة من قبل معّمر تعّرض الدكتور الب

؛ فقد ولكن على رأسهم املعتصم وسيف ،القذايف وأبنائه دون ختصيص
حمّمد املصرايت من القذايف للسيد النائب العام  زله بأمرـمنامهت الشرطة د

دخلوا فناء املنزل، والسيد البغدادي احملمودي يف مكتبه ميارس لتفتيشه، 
مأمورة الوزراء املسؤول األعلى على الشرطة اليت جاءت  مهام رئيس

حىت فوجئ هباتف  ،من قبل مرؤوسيها بشيءيبّلغ مل وهو منزله،  ملدامهة
، أخذ (ة للمنزل من قبل الشرطةاك مدامهة بالقوّ )هن ناديمن منزله ي

 تدخل باط لوال، كاد أن يقتل أحد الضحاله مسرعًا وسّلحه معه
وحرمة  للدكتور البغدادي احملمودي مناصراً و  ،اً حاضر ن كان ض مّ البع

 .منزله
لوال حماوالته  خافت تكاد اآلالم أن ترتفع بهاتصل يب مساًء بصوت 

كما هو معتاد بني احلني   عرفت أّن مشكلة ما أملّت به؛ فهضبط نفس
، وبعد خروج أخربين مبا جرىزله؛ فـأسرعت باحلضور إيل من؛ فواحلني

الذي وجّدته معه، وزير املواصّلت األسبق جيله ع أبوالدكتور حمّمد 
لن أبقى ، عقيل يا دكتورخّلص )وهو يقول: بدأ ما يف نفسه يطفو 

للقذايف  ّشتموكثريًا من عبارات ال ،هؤالء مافية، ال أخّلق هلممعهم 
، ّث قال: لن أمسع منك اليوم نصيحة، (النائب العام)وحمّمد املصرايت 

أخ  باعتبارك بذلكبلغك رت أن أ، وبالتايل قرّ دلقد قّررت مغادرة البّل
؛ عبد اهلل السنوسيبذلك أن ال يسمع  ، وأرجوأكثر من كونك صديق
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السّلمة فّل داعي ألن ومن أجل أنت فقط، معك ية خصوصهذه ف
وجائين عبد اهلل بأمر مدامهة منزيل، لقد مسع وقال: حد، يسمع بذلك أ

ّلد إىل دولة ، سأغادر الباريولكن لن أعود عن قر  ،هو وسيفمتأسفاً 
 .(ستعبادتنّفس فيها احلرية )يزيين من ها االأ آمنة

هناك بلداً آمناً أمام النقود  األمر يعود إليك، ولكن هل تعتقد أنَّ  قلت:
 احمليشي؟عمر السيد دفع إلعادتك مثل اليت ميكن أن تُ 

 ن.وعلى رأسهم الرئيس بوتقال: يل عّلقات جيدة مع بعض الرؤساء 
نسيان هذه  ماهم يف هذا الوقت، ولكن عليك بعدقلت: رأيي ال تتحدّ 

 عليك هبا.ف ؛الكارثة، وعندما حتني الفرصة
لن آخذ بنصيحتك هذه ساحمين و ، دفأنا غري مرتدّ  أبلغتك؛قال: لقد 

 .سأكون إذا رغبت االلتحاق يبرف الحقاً أين ستعو ة، املرّ 
، حىت ال نت تفّكر فيهقلت: على أيّة حال فّكر وأنت تفّكر فيما أ

 .ختطأ مرتني يف وقت واحد
 ، وهذا قراري النهائي.رت جيداً قال: لقد فكّ 

من بعض هدأت األنفس باتصاالت سيف وعبد اهلل السنوسي و 
ة من ملدّ  لعمله نشطاً  الدكتور البغدادي احملمودي األصدقاء، وعاد

؛ يفالقذا عتصممبصدام شديد وغري حمرتم من قبل الزمن، ث انتكس 
، حىت بلغ هاب اخلروج من البّلد على مصرعيبثانيًة  البغداديففتح 

لريّتب  ، وذلكد أمحد احملمودي للبّلداحلال به دعوة ابن أخيه عبد اجملي
، ولكن له من أقرب نقطة حدودية مع تونسكيفية وصول طائرة لنقمعه  

 ابن أخيه إىل سويسرا حيث يقيم، عدل الدكتور عن رأيهقبل أن يعود 
 بلغين بقوله املوضوع تأّجل.أو 
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؛ فالبعض يقّرر طّلق بغض احلّلل عند اهللأه بقضية تهذا املوضوع ربطّ 
دعته أن ث يعود متأسفًا على نفسه اليت  ،غضبساعة عند زوجته 
 .إليها ، مّا جيعله قابّلً لتقدمي املزيد من التنازالتيف هذا األمريفّكر 

التصاالت به واملقابّلت مع ، واتسعت ااستأنف عمله بكل حيوية
طم لطمة مفاجئة، بقول سيف له أنت غري القذايف وأبنه سيف؛ ّث لُ 

ّث قّدم له ما قّدم من العبارات اليت ال صاحل لتحّمل املسؤولية معي، 
؛ ، وعاد لفتح ذلك الباب؛ فغضب من جديدتقبلها نفس البغدادي

أن فرحت ما قلت لك يوم يا دكتور نسيت أ: ال تغضب فقلت له
حينما أعلن أمهية ابنه سيف  ،يف مدينة سبهااليت ألقاها بكلمة القذايف 

وهو يرى أنّه ال غريه ميكن أن يكون وريثاً  لطة من بعدهيف تويل السّ 
 ؟يف ليبياللحكم 

يل يا دكتور ة اليت رويتها تلك القصّ إىل  عقلي عاد يبلقد نعم قال: 
لى قيد احلياة مع أّن األسد قد : )ال زال احلصان األبيض عبعنوانعقيل 
 أكله(

 يف ذاكرته. هنا هي كما هيعليه، ليخزه ة كاملة وطلب مين إعادة القصّ 
 قلت: 

فيها بني طرفني تعيش يف غابة مجيلة ثّلثة جياد وأسد، مّا جعل العّلقة 
حدة، ومع الّزمن أصبح واجلياد كقّوة متّ منفرة، قّوة قويني األسد ك

األسد مل جيد صيدًا غري التوجه إىل  ة وأنَّ خاصّ  ،الصراع بينها حتمياً 
العمل على تفرقة اجلياد لينفرد هبا واحدًا واحداً، وذات يوم واجلياد 

األسد باحلصان األبيض،  ى على مسافات ليست متقاربة، اتصلترع
صان األبيض، وأرغب أن ك أيّها احلومهس له يف أذنه قائّلً: كم أحبُّ 

هذه الغابة، وأتعهد على  ة، جتعل بيننا قّوة يفوبينك صداق تكون بيين
مع احلصان  النهاية، شريطة أن ترتكين وشأين ضوءها حبمايتك إىل
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ها ك أيّ كم أحبّ   :األسود، وهكذا اتصل باحلصان األمحر، وقال له
جتعلين أقدم إليك  وأريد أن تكون بيين وبينك صداقة احلصان األمحر،

طة أن ترتكين وشأين مع احلصان شري ،احلماية والرعاية ما حييتُ 
 األسود.

وعندما حتّصل األسد على موافقة اجلوادين، حّدد ساعة الصفر، 
صان د؛ فأكله، وبعد مّدة جاء إىل احلوأنقض على احلصان األسو 

د وثيقتنا  أن أجدّ  ة ثانية، وقال له: يا صديقي العزيز، أودّ األبيض مرّ 
شريطة أن  ،دمت حّياً  كصديقني من أجل حّقك علّى يف احلماية ما

ق احلصان األبيض على جتديد ترتكين وشأين مع احلصان األمحر، فواف
الصداقة واحلماية بينهما، وبعدها توّجه األسد إىل احلصان  وثيقة

األسد إىل  ان الضحّية، وبعد مّدة قصرية جاءفك ؛األمحر، وافرتسه
 الوحيد( وهو ينشد: احلصان األبيض )الصديق

 ..  فّل تظنن أن الليث يبتسم.ب الليث بارزة  إذا رأيت نيو 
فأنا  ؛مل يبق ما خييفك من أكلي:حينها قال احلصان األبيض لألسد

 ان األسود.تلت يوم أن وافقتك على أكل احلصقُ الذي 
 ولسائل  أن يسأل:

 ما هو املثال الذي ميكن أن يأخذه البغدادي من تلك القّصة.
 أقول:

)عبد السّلم جلود، وعبد اهلل السنوسي، كنت أقصد باجلياد الثّلثة 
حيث قلت: للبغدادي احملمودي بعد عودته  غدادي احملمودي(بوال

مباشرة من سبها، يف حتليلي املنطقي أّن متكني سيف من السلطة 
لود وعبد لبّلد، وستكون أنت وعبد السّلم جعلى اطامة السيكون 

ألّن احدًا بعد اآلخر، اليت سيهامجها معّمر و  هلل السنوي أّول الضحاياا
يصول وجيول إىل معّمر ال ميكن أن يرتك من بعده عبد السّلم جّلود 
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 ،عبد السّلم جلودالرائد وستكون البداية بجانبك وعبد اهلل السنوسي، 
القذايف )أنت وعبد اهلل( رأس حربة للتخّلص معّمر  جعلكماالذي سي

بعدها يطمئن قلب  منه، ّث يأيت الدور عليك ومن بعدك عبد اهلل، من
معّمر على سلطة أبنه سيف، هذا بالنسبة لتفكري معّمر، أّما لو سألتين 
عن رأيي؛ فأقول: فلسفيت كما تعرفها يا سيد الدكتور: هي: )املتوّقع 
وغري املتوّقع دائمًا متّلزمني(، ولذلك ستكون الضربة القامسة ملعّمر من 

املتوّقع. ذلك ألّن وجهة نظري ستكون من وسط دائرة املمكن غري 
، أّما غري املتوّقع فهو وحاسب له احلسابات املتوّقع بالنسبة ملعّمر يعرفه

 . شاء اهلل تعاىل ن احلّل إنم، وهو مكالقاصر عن معرفته
ما قلته حّق؛ فهو دائماً  واهللبعد إنصات قال الدكتور البغدادي: 

ال ميكن أن  من الرائد عبد السّلم جلود، ولكن أنا وعبد اهلل مرعوب
 ود.الرائد عبد السّلم جلّ  رأس حربة ملعّمر القذايف تستخدم ضدّ  انكون

 قه بتقدميأورامعّمر ب ت  قلت: عندما حيني الوقت فإن مل تفعّل، فسريُ 
يف ة عبد السّلم جلود، ويف النهاية االنفراد بالضحية هنايتكما على هناي

نشودة األسد متزامنًا مع أسيكون  دائمًا يف دائرة املمكن املتوّقعالغابة 
 :بقوله لذلك احلصان األبيض

 إذا رأيت نيوب الليث بارزة  ...  فّل تظنن أن الليث يبتسم
 

 يخطب البغدادي المحمودي
 لسيف

  الرئيس بوتنابنة 
)ال زال ة قصّ للدكتور البغدادي احملمودي  يوم  من إعادة رواييتبعد 

الدكتور  جاءين سد قد أكله(احلصان األبيض على قيد احلياة مع أّن األ
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هذا اخلرب كان ،  وكأهّنا يف السماءته كما يقولون اومعنويّ خبرب البغدادي 
 وهو:يف ذلك الوقت سرّاً من األسرار املتعّلقة بالقذايف وأبنه سيف، 
فر إىل لسّ أّن القذايف استدعى الدكتور البغدادي احملمودي، وطلب منه ا

معه، وذلك  مسبق ذي ُحّدد له موعدلن، اوتئيس بروسيا ملقابلة الرّ 
 .(سيف) هبنألليتقّدم له باسم القذايف خاطباً أبنته 

 كان البغدادي متحّمساً هلذه املهّمة، وهو يسألين: ما رأيك؟
ال تليق بالسيد سيف! ومع  ّن بنات ليبياقلت: هل عقمت ليبيا، وإاّل أ

ذهب به ستكون عائدًا مبا ستيا دكتور البغدادي ذلك خذها ميّن 
فّل ميكن أن تتّم هذه اجليزة هبذه الطريقة؛  ؛)طلب يف مقابل رفض(

فالعّلقات عند الغرب عّلقات حرّة، وأنتم تروهنا وكأهنا عّلقات جنع 
 من جنوع البادية واألسر احملافظة يف ليبيا.

، لقذايفل ةاخلاصّ الطائرة بالعاجلة  إىل روسيا يف رحلتهسافر البغدادي 
 كرئيس وزراءوبدأ الدكتور البغدادي حديثه  ، ُهناك نبوتئيس قابل الرّ و 

أمهّية العّلقات التارخيية بني احلديث عن بلرئيس بوتن لليبيا مع ا
بل التعاون بني ليبيا وروسيا من أجل البلدين، وأمهية انفتاح مجيع سُ 

لرئيس بوتن عند لرفيعة لكانة اامل، مع توضيح للبلدين مستقبل  مشرتك  
مسي لتلك املهّمة بدأ بعرضه اخلاص كونه املكّلف الرّ  القذايف. ثّ 

بالطريقة تقدمي اإلغراءات للرئيس بوتن بحديثه اخلاصة؛ فبدأ أّول ما بدأ 
على مجيع  شركات الرئيس بوتن بتفضيلالشرقية االستعراضية، وذلك 

بقوله ّث تّله واسعة وكبرية يف ليبيا،  اً عقودالشركات العاملية وإعطائها 
املهندس الدكتور سيف القذايف له الّرغبة الكافية خبطبة ابنتكم أّن 

الكرمية، وهلذا كلفين األخ القائد باحلضور إليكم ألبلغكم حتياته وفرحته 
هي  الكربى اليت ستتم مبوافقتكم ومباركتم هلذه اخلطبة اليت بّل شكّ 

يت الهذه املصاهرة  توضيح أمهّيةخربين بمباركة، ّث واصل حديثه كما أ
سببًا يف تقوية  مّا جيعلهافاحتة خري على األسرتني والشعبني؛ ستكون 
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والرئيس بوتن وأسرته، ومن ثّ  ،العّلقات اخلاصة بني القذايف وأسرته
تقوية العّلقات بني الشعبني اللييب والروسي، هذا إىل جانب تقدمي 

استمع هلذا بعد أن إاّل أّن الرّئيس بوتن ، اخلاّصة هبذه املناسبةاهلدايا 
كان رافضًا لكّل ما تقّدم به الدكتور البغدادي   ،احلديث الشرقي

بط خطبة ابنته تيقبل أن تر مل خطبة ابنته، و  فيما خيصُّ احملمودي 
الرئيس بوتن ، وهلذا قال خاّصة ، أو بعروض ماديةروسيامبستقبل 

:  ية االختيارحرّ  بلدنايف  للدكتور البغدادي على الفور، وبشكل  قاطع 
، وأنا ال يليق يب أن احلرّة فابنيت هلا اختياراهتاية اإلرادة؛ مرتبطة مع حرّ 

 .، وعليك بتبليغ حتيايت للقذايفأوافق على هذه اخلطبة
القذايف من أجل لسيف ي حنني، وبدأ يقّدم النصائح عاد البغدادي خبفّ 

 أو أيّ ، املتحدة اإلماراتاألمراء يف قطر أو  بناتأمرية من أن يتزّوج ب
دولة فيها أمريات، وهذا هو األخر كان فرصة مفتوحة يف نفس سيف 

؛ فرباير كانت العرس الذي ما بعده عرس 71ولكن ثورة القذايف، 
الزنتان ومن معهم من ثّور  عّمت الزغاريد عموم ليبيا بقبض ثًوارف

وأصابعه  وهو يف حماولة للهروب إىل النيجر ،على سيف القذايف اجلنوب
  .األطراف  كان هبا يتّوعد الليبيني مقطوعةالثّلثة اليت

 ر:ولسائل  آخر أن يسأل أو أن يُفسه 
من يتوىل أمر اخلطبة البغدادي احملمودي أختار القذايف الدكتور ملاذا  

 ن؟ ه سيف من ابنة الرئيس الروسي بوتألبن
أّن البغدادي احملمود ألنّه كما يقول البعض  ومته؟ أمكهل ألنّه رئيس ح

بن  عائلة)إليها القذايف ذات العائلة اليت ينتمي جذوره العائلية لتعود 
 (؟   القحصّية نائل

 قول:أ
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القذايف أن  تلك العائلة اليت يودّ  دائمًا يتحدث معي عنالبغدادي 
، وهو ال من قريب وال من بعيدهبا، بأنّه ال عّلقة له شّداً، يشّده إليها 
 .هؤالء اخلنازيربيين وبني  قيجّد ال يّلألف يقول حىت 

إىل قبيلة أعرف أّن جذوره االجتماعية تعود  ،حسب ما أعرفهوأنا 
احرتاسًا منه حىت ال ُيسمع من  يل مهساً به وهذا ما يهمس  املقارحة،

أخوه  حياةأّما  ،سعى إىل ضم قبيلة النوايل إىل أسرتهق بل القذايف الذي 
بيننا  اً تصادف حديث ذلك إذا ما مل خيفاحملمودي رمحه اهلل احلاج أمحد 

، جاالت العهد امللكيمن ر الذي كان رمحه اهلل  مهاأّما والد ،مصادفة
فقد صرّح بانتمائه أمام اجلميع  ،النوائلقبيلة املرجعية االجتماعية ل وهو

 يف احتفال خاص بالقبيلتني ،القذاذفة بقبيلة النوائل ت قبيلةيوم أن التق
أن يوّقع على وثيقة إثبات ه لب منطُ ذلك عندما و ، مبدينة اجلميل

يل أن ميكن ، وقال: ألبنه احلاج أمحد: كيف رفضف ؛النسب للقذاذفة
قبيلة املقارحة؟ ولكن يا  من ع على ذلك وأنا أعرف جذوري متتدّ أوقّ 

ب على املخاطر اليت سترتتّ ب وأخوتك نّ جتأن ت أبين إذا كنت تودّ 
 .حلقيقةاهي ، ولكن هذه فأنتم أحرارعن التوقيع  امتناعي

من رمحه اهلل أن يكون احملمودي ل احلاج أمحد ب  عرف اجلميع احلقيقة، وقّ 
    . طراخملل تفادياً  الوثيقةعلى بني املوّقعني 

وعليه: فالدكتور البغدادي احملمودي يعرف احلقيقة قبل غريه، ولكن 
للضرورة أحكام؛ فهو رئيس الوزراء الذي مل يعّمر مثله معمهر  من الذين 

  مناصب رئاسة الوزراء يف نظام القذايف.وه لتويّل سبق
وملعرفيت بالدكتور البغدادي أعرف أنّه مل يكن مقتنعًا بالقذايف، ومل يكن 

دون  مع أّي منهممقتنعًا بابنه سيف، وال يقبل أن يكون مرتبطًا 
 اجتماعية خاّصة.عّلقات  يفاستثناء 
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وجة الدكتور فذات مرّة تكّلمت زوجة القذايف صفية فركاش مع ز 
معها  ت( حتّدثالبغدادي الدكتور ما قاله يلالبغدادي )وذلك حسب 

 ُأخرب، ولكن عندما ا لتكون زوجة ألحد أبنائهاخطبة أحد بناهت عن
كان منزعجًا من هذا بذلك من قبل حرمه املصون،  الدكتور البغدادي 

ميكن وكيف اخلرب؛ فقال يل واهلل لن أعطيها ألّي منهم؛ فهؤالء جمانني، 
 ؟من هذه املصيبة يل أن أخرج

بل خمطوبة من ق   ابنتك أنّ غ صفية بقل حلرمك املصون أن تبلّ  قلت:
 عّمها. أحد أبناء 

حىت اآلن ومل أجبه  ،لقد تقّدم يل أحد األصدقاء  خبطبتهاولكن قال: 
حان دون أن أسأله عّمن يكون ذلك الصديق، بنعم وال بّل؛ فقلت: 

، وليس إجراءات الزواج إمتامإلسراع يف وقت اإلجابة بنعم، مع ا
فأسرع الدكتور البغدادي إىل  .بالتوّقف عند حّد إمتام إجراءات اخلطبة

 إمتام ذلك بوجه السرعة.
مل ُيكلهف معّمر القذايف الدكتور البغدادي احملمودي بالذهاب إىل وعليه:

موسكو ملقابلة الرئيس بوتن من منطلق اجتماعي، بل من منطلق أّن 
حلكومة الليبية اليت رئيس وزرائها الدكتور البغدادي احملمودي هي اليت ا

 تتقّدم إيل الرئيس بوتن لتخطب ابنته ألبنه سيف. 
حقيقة خري من يعرف ف ؛بعائلة النائلي يف سرتالنوائل قبيلة أّما عّلقة 

)القذايف(؛ فهو يعرف من تعّمد تزويرها وهو هو  تلك العّلقة املزعومة
، كبري املنحدرين منها وعددأصيلة، لنوائل قبيلة عربية عريقة أن قبيلة ا

وال عّلقة هلا بنسب القذايف ال من قريب وال من  وتارخيها نظيف،
بعيد، ولذلك ال ميكن أن تكون تلك القبيلة الكبرية العريقة هي جزء 

( اليت قال القذايف أنّه يف سرت من تلك العائلة الصغرية )عائلة بن نائل
ولكن دائماً   ليها، هذا إذا كانت هناك مصادق هلذا االنتماء.ينتمي إ
من هذا فهو أّول من خيالفه، وهلذا نلتمس له  ؛رفع القذايف شعاراً كّلما 
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عذراً؛ فهو يف ذلك الوقت كان ينادي بالقومية والوحدة العربية، اجلانب 
مام خيالف ذلك بالتّ كّل ما من شأنه أن وهلذا البّد له أن يقدم على  

على أرض الواقع، مّا دعاه إىل اإلقدام على إعّلن الوحدة العائلية 
وبني  ،بني العائلة اليت ينتمي إليهااحملّققة لطموحه على أرض الواقع 

 .سادة الصحراء قبيلة النوائل
الذي أهنى بقية أيّام عمره منحازاً احملمودي فالدكتور البغدادي  :وعليه

وال  ،وال بأبنائه ،بالقذايف ه غري مقتنعاً ، هو يف حقيقة أمر لنظام القذايف
بني القبائل  ، وال بأالعيبه وتشويهه للعّلقات االجتماعيةبنظامه

مع ذلك ولألسف الشديد انطبق و  .، وبني العائّلت والعائّلتوالقبائل
 الشاعر: قول عليه 

 ما كل ما يتمىن املرُء يُدركه ... جتري الرياُح مبا ال تشتهي السفنُ 
 
 

 

 اهلل السنوسيعبد 
مع الدكتور  انقطعت عّلقيتم بعد أن 11/3/1177يف ذلك اليوم  

 ومل جيب.السنوسي أحمّمد اتصلت هباتف عبد اهلل  ،البغدادي احملمودي
ّلم السّ ه السنوسي، بعد تقدمي اتصلت هباتف أخيه الدكتور امحيد

 ؟أين عبد اهلل :سألته
 تفه.ب على هانّه يف املكتب؛ فقلت له مل جيقال إ 

؛ فقلت له يا دكتور سهرالتعب وال بأسبابقال: ميكن أن يكون نائمًا 
 أنت أين؟

 قال يف منزيل.
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زلك. وجدت ـأنا قريب من من ابأمام الب انتظرينقلت له من فضلك 
من عب فقلت له أنا أشعر بالتّ  ؛باب منزلهأمام امحيده ينتظرين الدكتور 
)مكتب  عبد اهلل السنوسيإىل مكتب  اناجتهو ، يارةالسعين د قُ فضلك 

داخل مكتبه ومعه ؛ فوجدناه هناك دي(ة شارع السيه االستخبارات العامّ 
لقاسم عامر ابن عم عبد اهلل وأبو ا ،ّلم امحودهالعميد عبد السّ 

 ؛، جلسنا حنن اخلمسة؛ فأخربته مبا جرى مع سيف القذايفالسنوسي
العميد عبد  (؛ فقالكنت صرحيًا معهإّنك  ق بقوله )أحسن حاجة فعلّ 

ابن خال عبد اهلل السنوسي ورجل قياديي يف  هيئة  السّلم امحوده
لس اجمل ًا يفعضو يا عبد اهلل الدكتور عقيل راهو )األمن اخلارجي: 

 (.مصطفى عبد اجلليلصاحبه مع االنتقايل 
وميتك واهلل مل ولكن ملعلمن فّمك إىل باب السماء، بقويل رديت عليه 
كأجهزة ، وإذا كانت هذه معلوماتكم  االنتقايليف اجمللس  اً أكن عضو 

مصرّاً عبد السّلم أمحوده فّل معلومات عندكم، ومع ذلك كان أمنية؛ 
ولكن عبد اهلل مل يلتفت  .الوطين االنتقايل باجمللس ين عضوأنّ ب رأيهعلى 

 إىل ما قاله عبد السّلم امحوده.
الذي  أيضاً  موديكنت مع الدكتور البغدادي احملأنا  د اهلل يا عبلت قّث 
 قبلها؛ فقال ما هي؟أبين ملهّمة مل طل
ليش ) :مام مع البغدادي احملمودي؛ فقال عبد اهللأعدت ما جرى بالتّ  

 : )اآلن جايك أنت(؛ فقلت له(عليك تقول كّل هذا الكّلم
 قال تفّضل.

 ،عاماً  11يكفيك ضلك يا عبد اهلل أن تقول لصاحبك القذايف من ف
قل له فه؛ أخذ اً شرّ وإذا كان  ،هخذأ اً ا كان خري إذمن فضلك قل له: 

، وآالم يكفيك، البلد يا عبداهلل حترتق والّناس يف ليبيا ميوتون بغري حقّ 
 .زف من شهيد أو جريحـمع كّل قطرة دم تن اس وأوجاعهم تشتدّ النّ 
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ه له؛ أقولال استطيع أن مع أّنين استمعت بانتباه ملا قلته، إاّل أّنين  :قال
 .أحد  ألن يسمع من غري مستعّد سف يا دكتور عقيل أصبح ولألفهو 

لسيف؛ فكان رّد  هعلى األقل قلله: قلت ما قاله عبد اهلل؛ ف استغربت
 ،؛ فوقفت(يا هوناه يا معّمر)عىن مبيف ذلك الوقت ي سسنو عبد اهلل ال

: لقد جاءين يف مكتيب ألّي كان أن تقولمنك  أُريد :وقلت يا عبد اهلل
 لعقله، وخرج ميّن فاقد لعقله.، فاقد عقيل

 أنت عاقل.  (حشاك يا دكتور) :قال
: وليس أنت؛ فكّرر اإلجابة ذاهتا ،الذي أعرف عقلي اال أن :قلت

جعلين عن السبب الذي تسألين : كان عليك أن فقلت )أنت عاقل(؛
، عقلكلأّنك أنت الذي فاقد ين أع ،ولكن دون أن تسألين؟ فقد عقليأ

الذي  ىنيف هذا املببدون ْثن يا عبد اهلل أن متوت  يكون من العيب أال
 ؟ال حمالةسيقصف 

غري  بأمل، وكأنّه( قاهلا لكم خريوَّنوت فيه  اهلل يقصفوه ءشا نإ)قال: 
أخّلقية بني أن يستمر يف يف أزمة  وبذلك شعرت أنّهراض  عّما جيري، 

 تلك املنظومة اليت ال يريد رأسها أن يستمع حلقيقة ما جيري، وبني
 . جتاهه حقيقة ما جيري وما جيب أن يقوم به

( اقرتبت منه إن شاء اهلل يقصفوه وَّنوت فيه خري لكمبعد أن قال: )
  .وأشرف اجتماعياً ووطنياً  لنا خري :له أكثر وقلت

 نعم. :قال
أن ال متوت  أرجوكولذا  ،، بل أنت رأس العقّلءأنت اآلن عاقل قلت:

ل من أج حلقكأوس ، هناكإىلكم أخرج 711بغري ْثن، هاهي تونس 
 أن يكون لنا تاريخ. 

 بشيء . ، دون أن يردّ تركين وخرج
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غري راض  على ما جيري، من خّلل هذا احلديث عرفت أنَّ عبد اهلل 
واألوجاع غالبة، والقيد من  ،بني )إقدام وإحجام(يف حرية، ولكّنه 
 حديد.

إىل  رجمل  ال ختامحودة وقلت له: وأنت التفُت إىل العميد عبد السّلم ف 
 تونس؟

 .أنا مطلوب من الشرطة الدوليةقال 
محن الرّ  هذا األمر ال يعد صعبًا بإمكاننا االتصال باألخ عبد :قلت

 من القائمة.يتدّخل إلخراجك شلقم يف األمم املتحدة و 
وتقدم يا دكتور عقيل  له أنتمتعاألمر صعب، فما تستطيع أن قال 

 يمعجنا سويًّا يف سيارة واحدة أنا و وخر  .عليه، حنن ال نستطيع عمله
 امسعه كّم منالسنوي الذي  همحيدتور أالدكو  ،األخ عبد السّلم امحوده

وله لقاسم عامر الذي كّرر قأبو ، وكذلك السيد أقولفيما  دينة يؤيّ مرّ 
وأبنائه، إهّنم  ال فائدة من القذايف) :قول هلمأكثر من مرّة أنّه من زمان ي

 .ثقة فيهم، ولكن ما يبوش يسمعوا( ن والفاسدون ومفسدو 
)يقصد جائين عبد اهلل السنوسي يف منزيل وهو يقول: أين احلاج حمّمد 

  .موجود وهو خبري :أخي(؛ فقلت
أخي ف ؛فقلت له ال ميكن ؛يف لقاء من اللقاءات ظهرقال: جيب أن ي

، وحسب معرفيت عنه نفقال اجلماعة يسألو  رافض كّل اللقاءات؛حمّمد 
وجيب أن يظهر  ،(، أو أقارب القذايف)يقصد القذايف ماعة أنّهبقوله اجل

؛ ، وكان ذلك بقصد احلرص ليس إاّل مقابلة تلفازيةعلى األقل يف 
فقلت له: لن حيضر أحد من أخويت أّي لقاء، إاّل إذا اجتمع أهل 
اجلنوب، أو اجتمع املقارحة؛ فهم ال خيرجون عن هذه العّلقات 

يكون على حساب  ك لن حيضروا أّي لقاءاالجتماعية، ولكن غري ذل
 .فرباير 71ثورة 
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سى هذا نأمبعىن: حمّمد يف تونس )أي  : يا عبد اهلل أخيقلتمّت 
 ،إىل تونس على الفورسافر ف ؛بذلكحمّمد املوضوع( وأبلغت شقيقي 

ذلك النظام على من الشتائم  سيّلً وكلماته ترتّدد يف أذيّن وهي تنهال 
، ولكّنين لن ر منها قوله: )لقد كنت معه سنني  تذكّ واليت أ ،تهاويامل

 أكون معه بعد أن أقدم على تقتيل الليبيني يف بنغازي وطرابلس، ثّ 
أو  مرتزقته مع أهلنا يف مصراته قال: لو كنت شابًا لذهبت ملقاتلة

 (. الزنتان
 أين)قائًّل: صل يب زيل أتّ ـإىل من )عبد اهلل( يف اليوم الثاين من جميئه

 ؟يعودسمىت  فسألين ؛حمّمد( قلت: يف تونس عنده حساسيةاحلاج 
 بالتأكيد هناية األسبوع. :قلت

 هناية األسبوع )جي احلاج حمّمد واهلل ماجي(.يب اتصل 
وكان احلاج حمّمد  احلساسية تضاعفت عنده. بعد، ألنَّ  مل يأتقلت: 

يف ذلك اليوم بالتحديد ملتقي يف تونس مع املهندس عبد الرزاق 
، ويف جتاه العاصمة طرابلس منهما دي، ملناقشة اجلديد عند كله العرا

يدور على أمهية تأمني العاصمة، ومساندة الثّوار  تلك الفرتة كان اجلديد
من  11عندما يأيت يوم فتحها الذي ُحّدد فيما بعد بيوم فتح مّكة 

فعبد اهلل بعد أن . دقيقة عند املغرب 9:11الساعة  رمضان املبارك
بعد، ألنَّ احلساسية احلاج حمّمد مل يأت إلجابة بقويل: )أستمع ل

 (.تضاعفت عنده
 ّلمة.ضحك، وقال مع السّ 

واهلل عندك )اتصل يب الدكتور أمحيده، ث حضر إىل منزيل وهو يقول: 
ف كيف الولد كي  ،هم كيف بعضهمحّق، هؤالء ال فائدة منهم، كلّ 

ولكّنه مل يوافق حىت خرج، أمع عبد اهلل ألن  تاول، أنا معك، وح(أبوه
 اآلن.
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ولكّنه  ،ةحاول كم من مرّ معه باستمرار؛ فحاول و  ،ال تيئس :قلت
، ذلك ألنّه ال يريد أن ي قد م على فعل  يضع عبد اهلل يف موقف  فشل

، وهكذا عبد اهلل هو اآلخر كان يرى نفسه حمرجاً جتاه اختاذه ألّي  حمرج 
القذايف حمرجًا له أمام موقف، ولذا فهو يعرف جيدًا أّن بقائه مع 

القذايف قد يضعه يف الليبيني، ويرى يف الوقت ذاته أّن انشقاقه عن 
أمام القذايف ، كما يضعه يف ذات املوقف مام زوجته وأبنائهموقف  حمرج  أ

يف السنوسي بعض املزايدين، وهلذا كان عبد اهلل  أمام، وكذلك وأبنائه
إىل أن حكمت عليه حمكمة  ،بني أن خيتار هذا أو ذاك حرية من أمره

 الدولية. ناياتاجل
أصبحت مطرًّا على نسف بعد ذلك احلكم اتصل يب قائّلً: اآلن 

؛ فلم يرتك يل شيء ميكن أن أضعه يف احلسبان، وأصبح جسور العودة
فعله على القتال وكّل ما ميكن يل أن أ نّاسمن حّقي أن أحّرض ال

 سأفعله.
، بل مجلة وتفصيّلً  ال يعّد سلبّياً قلت: حكم احملكمة من وجهة نظري 

مهية، وهذه األمهية ك على مرتبة عالية من األهو اعرتاف بأنَّ هذا احلكم 
حسنت التصّرف؛ فّل إذا أ تتفتح أمامك أبواب املناوراهي اليت 

 .تيئس
؛ فعليك هبا، يف ليبيا(جل الثاين )الرّ  العامل وضعك يف هذه املكانة

ى شيء ؛ فّل تقدم علم ال حمالة أنّه منته  ف؛ فالنظاوعليك حبسن التصرّ 
بنه بعد هذا احلكم اجلنائي ميكن أن جيعلك الضحّية؛ فالقذايف وا
من  اا أن التضحية بك خترجهمعرفإذا  ايقّدموك ضحية بّل ْثن؛ فهم

؛ على تقدميك ضحية يرتّددفلن  ؛أمام حمكمة اجلنايات الدولية اأزمتهم
وخاّصة تك مع الغرب وال تقطع اتصاالرجوك أن تنتبه وتفّكر جيداً، فأ

 .تصال  بكم على االذين قلت أهنّ األمريكان 
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قال: إىل يوم األمس وهم على اتصاالت يب، وصارحوين مبا صارحوين 
 قدم على ما ميكن أن نقدم عليهأ ين مقبول لديهم، وعلّى أنبه، وهو أنّ 

ا دعاين ألن وخطرية جداً، مّ  ،ا األزمة، وكانت مكاملة صرحية جّداً هنّ أل
 أسلمها بيدي.لها و أسجه 

 .)إىل القذايف( إليه مهاقلت: ال حول وال قّوة إاّل باهلل، يا ليتك مل تسلّ 
أّن مجيع جّيدًا عرفت أّن عبد اهلل يعرف فمها؛ أسلّ  أنقال: البّد يل 

، وهلذا أسرع مباشرة إىل القذايفظهره  من وراءوتسّلم  ،مكاملاته مسّجلة
أن أقفل هاتفه إىل إيصال املكاملة ساخنة حىت ال يكون  بعد على الفور

 الضحية بّل ْثن.
 نت ترى األمور هكذا.بعد أن هدأت نفسه قال: إذن أ

 قلت: نعم.
 قال: فليكن األمر كذلك.

بنغازي،  مّت القصف على مدينةعبد اهلل بعد أن وعليه أقول: أنَّ 
كن كذلك ما بدأ يسحب نفسه قيًّل قليّلً، ولو مل يالحظت أنّه 
ىل ما توّصلت إليه مبوقفي العلين املضاد، ولوال استصدار إتوّصلت معه 

كان احلديث ذا  ؛ وهلاالنسحابحكم احملكمة لكان أكثر وضوحًا جتاه 
خروج  إمكانيةعلى بصوت  عال   (م1/1177 وشهر 9شهر)يف معه 

 عروفنيار املمن قيادات الثوّ  بأحداتصاله وإمكانية  ،محيدهاالدكتور أخيه 
أنّه يف يشعرك بيف هذا األمر دائمًا  عبد اهلل ، ولكنّ ليعلن هلم موقفه

 أمّر منه.موقف  مر  و موقف  بني واقفاً يرى نفسه دائماً فهو ولذا ؛ حرية
ومن خّلل حديثي مع عبد اهلل السنوسي وتشخيص حالته، أراه غري 

هذا وذاك  راض  عّما جيري، ولكّنه كمن ال ميتلك زمام أمره؛ فهو بني
 أن يكون الضحّية. ل  ب  ق  
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، وبعد أن مسعت أن سيف القذايف يقول أّن عقيل منشق ومضادّ 
يقول  ،عبد اهلل، وقلت له: قل لسيفوسيغادر ليبيا ال حمالة، اتصلت ب

مل  قبلي، لن أغادر أرض ليبيا، وذلك ألّن أيب وأجدادي من لك عقيل
نون كثر، وسيغادرون ليبيا، ني سيكو املنشقه  بلغه بأنّ ، وكذلك أيغادرها

سيف ستكون أنت أخر املغادرين، وأكون أنا من يا عبد اهلل لوقل 
ين قلت ذلك لعبد اهلل، لكّنين أعرف ومع أنّ ) الشاهدين على رحيلك.
 ، ولكن كما يقولون بلغ السيل الزُّبا. (جيداً لن يقله إىل سيف

بقوله: ال تسمع  وأنا أقول ما قلته لعبد اهلل، كان عبد اهلل يقاطعين
 .أيّن متأّكداً من ذلكعليه  هذا غري صحيح، وأنا أردّ  ،الكّلم

لبت إليها من بعض وبعد اجلولة األوىل من مفاوضات القاهرة اليت طُ 
االنتقايل الوطين موافقة رئيس اجمللس ، وبعد فرباير 71 اروّ ث منالقادة 

ميكن  ُدعيت ملناقشة ما ،مصطفى عبد اجلليل على ذلكاملستشار 
مقّر ما كان يسمى اإلعداد له بشان مفاوضات القاهرة الثانية، يف 

اللجنة الشعبية العاّمة؛ فرفضت احلضور؛ فاتصل يب عبد اهلل وهو يقول:  
 كيف أنت الذي ستفاوض، وال حتضر لنستمع لرأيك؟

م 11/3/1177يت منذ نت تعرف رأيي، كما تعرف أّن عّلققلت: أ
ت يف خرب كان. ولذا لن أحضر، ولكّنه  البغدادي أصبحالدكتور مع 

 بقوله: من فضلك وإاّل سآيت إليك ألخذك. كان مصرّاً 
قلت: أنا يف اجلامعة، واآلن عندي حماضرة )هذه حقيقة وليس ادعاءاً(، 

 مع أّن عبد اهلل كان يعتقد أهّنا ليست حقيقة.
 قال: أنا يف طريقي إليك.

 سآيت.ال داعي قلت: 
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: على الفور قلتعد أراه كما كنت أراه؛ في مل أوجّدته والبغدادي الذ
 املنشّقني عنها ال أدري كيف ميكن للحكومة أن تقبل اجللوس مع

 .ليس إاّل(مع وافر اللوم )وبطبيعة احلال كان قصدي هو االستفزاز 
 الذي منشّق؟هو قال عبد اهلل: من 

فعليك بسؤال  ؛غري مصدق لذلكيا عبد اهلل كنت   نْ وإ)أنا،  قلت:
 .(يف القذايفس

 قال: هذا الكّلم غري موجود.
عن  هحبّق موجود، وهم الذين يقولون قال الدكتور البغدادي: هذا

 .الدكتور عقيل
 ؟يقولونه نالذيهم عبد اهلل: من قال 
كّلم الدكتور عقيل صحيح، كّلهم يقولن )من   :الغداديالدكتور  قال

 سيف إىل أبيه إىل اآلخرين(. 
، ويف يوم الغد اتصل يب عبد اهلل وهو وجهه خرجنا كّل علىبعدها 

يقول: لقد قلت لسيف: قال لك عقيل لن أغادر ليبيا، وستكون أنت 
املنشق )بالطبع قيلت بأسلوب عبد اهلل الذي ال يريد أن يلحقين منهم 

أحد ، باألمس سيف أصبح ال يثق يف أّن : يل عبد اهلل سوء(. ّث قال
؛ فاتصل يب وهو يقول:  ميكن أن يف حينه مل ترّد عليهاليت بأّمه اتصل 

هل وصل احلال بك إىل مّا دعاين أن أقول له:  تكون أّمي قد انشّقت،
ي، وأنا  يف أمّ  )لقد أصبحت أشكُّ  :رجة؟ قال: فرّد علي بقولههذه الدّ 

يف غري  ؛ فكيف ال أُشكُّ بانشقاقها اً كّل ساعة انتظر أن يأتيين خرب 
 (.أّمي

 ولسائل أن يسأل:
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صراحة أمام عبد اهلل السنوسي مدير االستخبارات ما قلته يقال  كيف
 ؟القبض على قائله ، ومل يتمّ العسكرية

 جُنيب:
 :منهاأخّلقية مكّونات تربطين بعبد اهلل 

أكرب يل قبل أن تكون القبيلة عنوانًا أمع أّنين مل : فاملكّون االجتماعي 
 عّلقة اجتماعية إاّل أنّ ، أو أن تكون على حسابه ،من عنوان الوطن
قبيلة )وأنا من  (لة الرباكيسيقب)؛ فهو من كوننا مقارحة  تربطين بعبد اهلل

قاوم ل بن مسعود الذي يقحسني بن عوأنا ابن شيخها  ،اجلّلغمه(
ومع ذلك وهو يف  ،شهراً  71كم بالسجن بض عليه وحُ الطليان حىّت قُ 

 أمّت حفظ كتاب اهلل الكرمي.سجنه 
وجتعله مقّدراً  ،هي دائمًا تستوقف عبد اهللة ربعهذه األسطر األ 

قابل أنا أقّدره على هذا التقدير، تقديراً عالياً، ويف املألسريت ولشخصي 
 أعلنت لهولذلك ال ميكن أن يقدم على فعل يسيء يل، ومبعرفيت ذلك 

القاسم عامر اللذان   أبووأبن عّمه  ،ه الدكتور امحيدهيحبضور أخ موقفي
وكذلك كان  ،قلته لعبد اهلل السنوسيكّل الذي يف  كانا مؤيدان يل 

على  بدي معارضةالذي مل ي عبد الّسّلم أمحوده خاألمعنا حاضرًا 
 .شيء ما قلته

عّلقات سياسية تربط عائلة عقيل من األجداد مع : املكّون السياسي
هو  مدير املقارحة يف الشاطئففي العهد امللكي كان  ؛عامرعائلة 

قبيلة اجلّلغمة هو  وشيخ ،عبد اهلل السنوسي عمّ مهدي بن عامر 
مع قاتل عقيل بن مسعود الذي حسني بن عقيل، ابن اجملاهد 

معه كان و ، االحتّلل اإليطايل ضدّ اجملاهدين يف معركة السواين بطرابلس 
 ماحسن بن غلبون ورفيق درهباجملاهد ابن عّمه من بني اجملاهدين 
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ومعه آخرون من أبناء  ،غمالبطل الشيخ سعد بن عمر جلاجملاهد 
 .قبيلته
متّيزاً  متمّيزةعّلقة عائلة عامر وعائلة عقيل هي بني  ةالعّلق وألنَّ 

ثقيل  وتارخييّاً، لذا كانت دائمًا هذه العّلقة محل وسياسياً  اجتماعياً 
 على ظهر كّّلً مّنا جتاه اآلخر.

رباكيس هو اآلخر من قبيلة الرمحه اهلل  كذلك فإّن السيد نصر بن سامل
بعّدة تّوج يف عهد االستقّلل  ،ورأس املقارحة مجيعاً  ،وهو رأسها

، بوالية فزان الزراعةوتوليه نظارة  ،مناصب منها عضويته مبجلس األّمة
ومن قبلها كان من املؤّسسني الرئيسيني جلمعية ليبيا الوطن يف فزان عام 

اشرة بكانت له عّلقة مم؛ فهذا الشيخ )السيد نصر بن سامل(  7919
مع حياة والدي الذي كان وأربعة من أقاربه  يف مارسة العمل السياسي

بشري السعداوي اجملاهد حزب املؤمتر الذي أّسسه السيد أعضاء يف 
  .م7/3/7919بتاريخ 

عبد اهلل السنوسي جتاهي وأثره على ثقله السياسي كان له  املوروثهذا 
 ،االجتماعيسياسي و ال؛ فلو حدث شرخ بيننا ألنقسم املكّون وأسريت

تلحقه و  ،يبسل ذا أثركون حىت ال ي عبد اهلل بتاتاً  هرتضوهذا ما مل ي
تلك  سبق له وأن اهتمه بأنّه كان وراء الذي من القذايف الشكوك

واليت بأسباهبا ، م7999 يف منطقة الشاطئ ميت عليهاليت رُ  ،القنبلة
معه للتحقيق  حلقت التهم أخي احلاج حمّمد، الذي مت استدعائه بشأهنا

مكافحة الزندقة أكثر من مرّة، خاّصة األمن الداخلي و من قبل جهاز 
وأّن الضلع النافذ مع السيد القريو الذي قام برمي تلك القنبلة هو: 

 عيسى بشري جلغم املقرحي. 
املقارحة يف قبيلة ب زجّ أن ال يُ على د اهلل مع عبيدور  تفاهمولذا كان ال

مع وافر احرتامه لوجهة نظري وموقفي  ،رفرباي 71معركة ضّد ثوار 
رتك أن يُ ، و من نشاط عن إرادة واعيةخويت وإوما سأقدم عليه فض االرّ 
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ولية فردية واختيار مسؤ تعّد هذه فسه؛ بنف مر فقط ملن أراد أن يتطوّعاأل
لم تقاتل قبيلة كان األمر كذلك؛ فو  القبيلة بشيء، شخصي ال يلحق

يف حقيقة عبد اهلل  ، وذلك ألنّ هحماوالت مع القذايف برغم كلّ املقارحة 
، وهلذا فتحت معي مقتنعًا بأن ال يُزج بالقبيلة يف هذه املعركةكان أمره  

من  إخوهتم شاركوابنغازي الذين  رحةداية مبقاب فرباير، 71ورة ثذراعيها ل
، لكّل ثّوار ليبيا( ة)املدينة احلاضن أبناء مدينة بنغازي يف حترير مدينتهم

 
ُ
ضّد كتائب القذايف ومرتزقته  لة معهم يف جبهات املواجهةات  ق  وامل

 من قبيلة املقارحة، أستشهداوكان أّول شهيدين أستشهدا ؛ املأجورين
مها: و م، 79/3/1177يف معركة القوارشة اليت دارت رحاها يوم 

والشهيد عبد  ،م7919زياد فرج حمّمد الطاهر املقرحي مواليد  الشهيد
كان وكذلك  ، م7999سعد املقرحي من مواليد السّلم حمّمد على 

شهيداً  م7999مواليد املقرحي مصباح مسعود مصباح خليفة البطل 
البطل أبوبكر حمّمد السنوسي  كانو م، 9/3/1177يف معركة بن جواد 

/ 9/9يف معركة الوادي احلمر بتاريخ شهيداً م، 7991مواليد من مبارك 
 .م1171

مع بقية الشهداء واجلرحى والقادة رحى وهكذا كان منهم الشهداء واجل 
 األبطالالزاوية بالذكر مقارحة  وأخصّ  ،مجيع مدن ليبيامن والقادة 

كتائب القذايف ومرتزقته مع غريهم من أبطال بشراسة  الذين ثاروا وقاتلوا 
الزاوية الصامدة؛ فكان منهم القادة امليدانيني الذين من بينهم األخ 

من بينهم الشهيد حمّمد  نم الشهداء الذي، وكان منهيالطاهر املقرح
  .بشري الفيتوري املقرحي

ار سوق الذين قاتلوا مع ثوّ يف طرابلس وكذلك ال ننسى مقارحة عرادة 
؛ فكان منهم الشهداء وكثري من فرباير 71ثوار  اجلمعة األبطال
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، ومن بني شهدائهم: الشهيد معاوية عبد احلفيظ دعاب، اجلرحى
 .79رزيق والشهيد سامي حسني

 والدبابسة الشجعان ،أوالد أبو هادي الذين منهمقارحة مصراته كان ملو 
يف إظهار بطوالهتم مع أولئك األسود رجال ونساء مصراته  دور فاعل

رى العّلقات األبطال، الذين بينهم وبني قبيلة املقارحة التاريخ يربط عُ 
كتائب   لةموقفهم االنتمائي للثورة ومقاتاليت ال تنفصم. وما مياثل 

فرباير، وقاتلوا  71ار الذين انتموا إىل ثوّ  غريان هم مقارحة القذايف
؛ فكان على رأس شهدائهم مع بقية أهل غريان الفرسان جنباً إىل جنب  

الشهيد البطل مصطفى حمّمد قشوط املقرحي الذي أستشهد يف معركة 
 وهكذا كان بقيتهم يف جبل نفوسة م،7/1/1177الرابطة يوم 

 . يف ميادين الثورة واملواجهةمشاركني
اصوهلم إىل ما متتد إليه أصول  أّما أوالد ذويب يف الزنتان الذين متتدّ  

ي؛ فأترك هلم يكتبون ما يكتبون؛ فهم حبّق يعرفون التاريخ كما دأجدا
أوالد ذؤيب و الّدم  ةأخوّ ة صناعته؛ فالزنتان شركاؤنا يف هم عرفوا كيفي

ر الزنتان الثّورة مع بتصدُّ  ا فنحن نعتزّ ولذ، 79مقارحة ال شّك يف ذلك
 اريخ.اعة التّ صنّ  غريهم من الليبيني

قف مقارحة اجلنوب مؤيدًا حيث فتحت مدينة الشويرف وكان مو 
ر اجلبل ابثوّ  حاباً ار رافعة أعّلم االستقّلل تر وسط الصحراء للثوّ  ذراعيها

 71ار ثوّ قدوم وذحبت اخلراف فرحة ب ،اإلبلحرت نُ أسود الصحراء؛ فـ  
 فرباير.

                                                 
إمساعيل كمايل، سكان طرابلس الغرب، تعريب وتعليق حسن اهلادي بن يونس، مركز جهاد الليبيني، طرابلس،  79

 .39م، ص 7991
هنري دي أغسطيين، سكان ليبيا )القسم اخلاص بطرابلس الغرب( تعريب وتقدمي خليفة حمّمد التليسي، الدار   79

 م.7919، 191الطبعة الثانية، طرابلس ـــ تونس، ص العربية للكتاب، 
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 االستقّلل قبل أن يدخلها ثّوارأعّلم مقارحة الشاطئ رفعوا وكذلك 
من أسريت يل معهم الذين ار اجلنوب الذين يف مقّدمتهم ثوّ  الشمال

القّوة القتالية بعربات ما استطعنا من بعد أن شاركنا يف إعداد مقاتلني، 
 تشكيّلت القتاليةالّلمت لقائد أحد باألسلحة املختلفة، اليت سُ جمّهزة 
ولذا رفع مقارحة الشاطئ ، قرحيإبراهيم مسعود حمفوظ امل األخوهو 

الثورة اجمليدة اليت أطاحت  عن انتمائهم إىل إعّلناً أعّلم االستقّلل 
سوى تلك البسيطة يف الشاطئ ولذلك مل تكن هناك مقاومة ، بالطاغية

وملّدة ساعة  دةقاعالقاعدة  العسكرية كوهنا حميط يف  رحاهااليت دارت 
ق بل من مؤيدًا ومناصرًا وهكذا كان املوقف ذاته ، من الزمن تقريباً 

ويل معهم من  ،ار القرضة بسبهاالذين بعضهم قاتل مع ثوّ مقارحة سبها 
 .(مسعود عقيل صاحل عبدو عقيل أبناء)وهم:  عائليت أقارب

ستكون رحة أّن قبيلة املقاون كانوا يظنّ الذين  اس وعليه مع أنَّ معظم النّ 
كانت حكيمة؛ إاّل أهّنا  يف مواجهة الثورة اجمليدة، حامية ومناصرة ملعّمر 

 .خاب ظّن الظّاّننيحسمت أمرها و ف
أكثر من هلم يف اجمللس الوطين االنتقايل أصبح  ،فاليوم والنصر متحّقق

كما أّن هلم مسؤول أّول برئاسة احلكومة وعلى درجة أحد نواب عضو ،  
 لكيب.د ارئيسها السيّ 

 لتُ ب  ق  بالكتائب  مدينة طرابلس حماصرةفيها اليت كانت خّلل الفرتة 
اهلادي واملهندس على  وأبنائنا ،وحسن ،وأبو لقاسم ،حمّمد)وأخويت 

قبلنا أن  (هو يف مرتبة أيبالذي أخي  ابين)اهلادي وأخيه الفرجاين 
فقد  ؛فضني للطاغية ونظامهاالرّ احملاصرين  سّكاهنامع نكون يف طرابلس 

فؤاد الذي ينبض العاصمة األم دافئة الغادر الكثريون مدينة طرابلس 
  حمتضن حبضنها.من يكون  حناناً لكلّ  قلبها
طرابلس، سكان مدينة قبلنا أن جيري علينا ما جيري على فنحن  ولذا

 لنا الظروف. أتنكون مدافعني عنها كّلما هتيوقبلنا أن 
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وهم يقولون لنا ، ين للعاصمةاملغادر  قاربنا األعزاءبنا البعض من أتصل أ
 ال تعودون إىل اجلنوب م  ؛ فل  ؟ طرابلس ستدّمرما بكممن باب احلرص: 

 ؟ألنّه أكثر آمناً 
 ،اجلميع أمّ ليبيا مع وافر االحرتام والتقدير حلرصهم علينا أّن  قلنا:

 ها.اليت ترعى اجلميع حتت مظلة أمّ  ،طرابلس أبنتها البكرمدينة و 
 ،اجلنوبان سكّ من هم  معظم األهل طرابلس، ولكن يفبقينا فنحن 

وأزواجهّن أخونا الكبري احلاج اهلادي وأخواتنا اخلمس بينهم من و 
شبه هم اآلخرون أعمامنا الكرام  وأبناءافضات والرّ ني افضبنائهّن الرّ وأ

من جهزة األمن الداخلي ما كتبت عليهم ن هناك؛ فقد كتبت أيحماصر 
كلمين عبد اهلل كائد، ولذا كم من مرّة يوم تقارير بوشايات ودسائس

من املشاكل(  نا)ليش احلاج اهلادي ما يصكت ويفكالسنوسي بقوله: 
 دسائس من البعض.ق هذه عليه بكل هدوء: ال تصدّ  نردّ 

 أنت أين؟ عبد اهلل السنوسي تصل يب أبعد أسبوع من هذه املكاملة 
 (. إليكآيتقلت: أنت تعرف ال خنرج من منزيل؛ فقال: )أنا 

)رّد بالك من أبن أخيك  هو يقول:و  ،مانبعد ساعة من الزّ  جاءين
عرفت الشخص وأّول ما قال يل ذلك حسني( زوج ابنيت؛  عقيل اهلادي
لت له ال ختاف هذا عندي أنا، قما كتب فيه من تقارير؛ فالذي كتب 

الشخص الذي كتب التقرير يف زوج أبنيت ذلك من  اً كن مستغربأمل و 
نذرين ألدكتور امحيده السنوي سبق له أن ألّن ا ،ادي حسنيعقيل اهل

 نبّلغ ابن أخي بأخذ احليطة واحلذر.طلب مين أن و  ،من ذلك الشخص
يف ابين صّلح  وهو خيربين مبا ُكتبعبد اهلل  جاءينسبوعني أوبعد 
، ولكّنه قبل أن يظهرين على من ق بل أجهزة األمن الداخلي الدين

ة امعأمساء العاملني جبللعني سألين عن أسم من ذلك التقرير امعطيات 
ألبين وصديق  ،د حمرتمهذا ول :وقلت ،كثرياً له  فشكرته  ؛طرابلس
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عليك بنصح ؛ فضحك وقال: أكثر ناوحيبُّ  ،وه كثرياً وحنبّ  ،صّلح الدين
 ابنك صّلح الدين، واحلذر واجب.

إاّل  ،توّقعاملتوّقع وغري املاملمكن سة على يف احلياة مؤسّ فلسفيت  ومع أنّ 
 .اً أّنين كنت مستغرباً من هذا الولد الذي كنت أظّنه حمرتم

جتاهي وأسريت، وأنا كذلك بقيت  م بها التز عبد اهلل مب مل خيلَّ  :وعليه
 ؛ فألفتداخل ليبيا رضاً رافضًا ومعاوفقًا ل ما ألتزمته معه داخل ليبيا 

ومبا حتتويه من  أربعة كتب كان عبد اهلل والدكتور امحيده على علم  هبا،
تونس من ) كل  يف  بشكل  خاص فاسدهم كشف  ملشتم للطغاة، و 

وحكموا،  ا الطغاةأين ما حّلو ( وبشكل  عام ومصر وليبيا واليمن وسوريا
شرت يف مصر اليت صدرت مجيعها ونُ وهكذا كانت كتيب األربعة 

الذي ُنشرت فيه مؤلفايت يف ذلك الوقت القذايف مع العلم أّن  ،وبريوت
 ؛وأنا أكتب كّل ذلك من قلب مدينة طرابلسليبيا، يف الزال طاغية 

لتوريث احلكم لألبناء صوت املعارض علنًا  ،فكان صوت كتيب األربعة
بن من زين العابدين  ،والقبيلة، كما أّنين ذكرت فيها الطغاة أمسًا امساً 

إىل حسين مبارك ومعّمر القذايف وعلى عبد اهلل صاحل، وبّشار علي 
 .ويقّدره يعلمهالسنوسي سد، وكّل ذلك كان عبد اهلل األ

مل إاّل أّنين  ،من األلغامحقل ا يشبه مبا حماطني ين وأسريت كنّ ومع أنّ 
؛ فقلت: مل   مل فرباير 71جتاه ثورة موجباً  ما ميكن أن يؤّدى نف عأتوقّ 

تربطين به الذي )أمر الكتيبة األمنية بغريان( ملربوك سحبان صل بانت
 ؟طيبة اجتماعية عّلقات
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 المبروك سحبان
ك و ملرب ألخ ابام 1177فرباير  31 يوم يف تلك الفرتة العصيبة اتصلت
إىل  ومنتم  ، ونظامه القذايفملعّمر  عارضاً سحبان الذي مل يعرف أنين م

لكتيبة األمنية مبدينة ل اً مر آكان ، وهو يف ذلك الوقت  فرباير 71ثورة 
بيننا  اخلاّصةوالعّلقات  وبأهله الكرام، ّلقة به، ونظرًا حلسن العغريان

تعرف جيدًا أّن مدينة غريان أنت يا أخ املربوك  :هقلت لحنن االثنني 
أوت أجدادنا بعد أن غادروا مدينة مصراته معّززين هي املدينة اليت 

ولذلك أرجوك أن ال تغفل عن تلك عزاء، مناصرين من ق بل أهلها األ
 .ا مجيعاً اليت ورثناه العّلقات

قال: أنت تعرف أّن الكتيبة خمتلطة، ولكن بالنسبة يل بإذن اهلل لن 
 أطاردهم، ونأمل أن ال يأتوا يف هذا الوقت إىل مقّر الكتيبة.

 .قلت اهلل يسرتك: أرجوك أن ال تغفل
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يا أخ  وقلت له ،بعد أسبوعاهلاتفي باملربوك سحبان  االتصال ّدتُ ع  
 اريخ ال يرحم.أهل والتّ إهّنم ن، اهلل اهلل يف الزنتا :ربوكامل

 ما يشني.معهم قال: ال ختاف لن أفعل 
اهلل اهلل ) :وذات الكلمات بذات السبب، أسبوعنيّث اتصلت به بعد 

 حّول عن طريقنا)يل ا وقالو  ،فقال: لقد اتصلوا يب ؛(م أهلإهنّ يف الزنتان 
دون  ،مع بعض من رؤوسهم يجرى معه اتصال ودّ أي  (اهلل يهديك

 .(وا من أخوتنا الزنتانمن يكون من أسأل عنهأ
تربط أهلنا طيبة وقلت له يقال: أّن عّلقات ام، اتصلت به بعد ثّلثة أيّ 

 نالوت ويفرن والقلعةكابو و الذين منهم سكان ) نفوسةبل جبأهل 
األبطال، وأهل جادو الذين متّيزوا بأخّلقهم؛ فكانوا مشكورين أينما 

ما جيب ويقدمون عليه، وما ال جيب وينتهون  حّلوا أبطااًل ميّيزون بني
، وال تنسى بيت الشعر الذي اريخعن التّ يا أخ املربوك  فّل تغفل؛ (عنه
 : يف إخوته من جبل نفوسة أحد أجدادك هقال

 )ملي رقبة أقطيط بالبيت ...ناوي أخشوش احلمادة
 هذا استشوى وهضاك زاده(..... القاه إجباليه بالزيت 

حت كّل الزنتان الذين معي يف لقد سرّ اً، ولعلمك كن مطمأنفقال:  
يؤذوا من أحد ؛ فالبعض بدون شّك يريد أن يّدفعهم حىت ال  ،الكتيبة

الثمن غالياً، وهلذا حتّملت مسؤولييت جتاههم وسرحتهم، وكذلك أمنت 
 خروجهم بسّلم.

  ليس لك خياراً غري الذي فعلته.   :قلت
يا فيها صعبة، ولكن ال ختاف؛ فأنت  قال: مع أنَّ الظروف اليت أنامّت 

 .جّيداً تعرفين عقيل 
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هبا، لن يُرموا هبا من ق بلي،  ميالرّ حىت الصواريخ املأمور اخلاص ولعلمك 
كن أهل ا مسوال مسكنًا من  ،تلحق مسكنًا من مساكن الزنتانولن 
 .اجلبل

 قلت: بارك اهلل فيك، ويف آل سحبان.
غريان ويف مقّدمتهم ثوار  ،غريان ار جبل نفوسة األبطال مدينةدخل ثوّ 

فلم جيدوا ذلك السّد الذي كان متوّقعًا من ق بل سحبان؛ الشجعان؛ 
ويف  ،ن بيوت ليبيا بشكل عامبيت م كلّ ة يف  فكانت الفرحة عارم

أكثر نفس أهل غريان أنفس جبل نفوسة بشكل خاص، ويف أ
 .، ويف نفسي بّل حدودخصوصية

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثةالمحطّة ال
 

 االت اتص



143 

 

 النبض جسّ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  الدكتور
 إبراهيم أبو خزام

ه من فقلت بعد عودت ؛بوفاة أّمه رمحها اهللاألحداث  يف فرتةمسعت 
وجّدته اجلنوب إىل مدينة طرابلس علّي مبواساته، وبعد أن وصلت منزله 

ما  :ة جلس نبضه، بعد تقدمي التعازي قلت لهلوحده؛ فقلت هذه فرص
 ؟يف ليبيا ما جيريرأيك يا إبراهيم في

، أبداً  لن تعود إىل ما كانت عليهال حول وال قّوة إاّل باهلل، ليبيا قال: 
 ولكن هات من يفهم يا أخ عقيل.
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 احلمد هلل،قلت نفسي داخل يف بصوت يسمعه هذا حّق، و قلت 
دماء  ،ال حول وال قّوة إاّل باهلل: )من قولوعدت ل ما ميكن مسعه 
 .(الليبيني تسفك بغري حقّ 

   ، ثّ قال: ولن جتد مع من تتكّلم وال جتد من يسمعك.قال: بغري حقّ 
يب يسمع من معاد يالقذايف )معّمر الحظت عليه اإلحباط وهو يقول 

، وعلى اً منهم سّلحقة فيهم، باألمس أخذت ، ومجاعته ال ث(حدأ
وأخذ السّلح منه، ث قال وا جمموعة من الكتيبة لتفتيش منزيل بعث الفور

عن اجمليء من دة فيه حيث  تأخرهم و هلل أن األسرة مل تكن موج احلمد
 اجلنوب.

 فّل داعي ؛الثورة منتصرةف ؛يا إبراهيمقلت: رّد بالك فاألمر منتهي 
على عمر األخ ابن اخلالة  األوراق، ويا ليتك تتكّلم معرق حل

 .حىت ال يغّرر هبما ويضّل الطريقحمّمد  وأخوه احلاج  ،احلسناوي
ام قليلة وأنا ولكن بعد أيّ م، يعن الدكتور إبراه اً موجب اً طباعان أخذتُ 

 احملظورةيف قناة من القنوات ظهوره  شاهدت ، العودة إليهأفكر يف
قد مّت أنّه فقلت يف نفسي ماذا حصل، ولكن عرفت  ؛بالنسبة يل

، لليبيا يف األمم املتحدة مندوبًا رض عليه بأن يكون وعُ تصال به، اال
له كثريًا ألنّه  تأسفتوهلذا  .استكمال اإلجراءاتينتظر وقد قبل وهو 

داخل احللبة كانت يف ذلك واجلولة  ؛ فكيف يقبلكثريينالقبل يهمين 
 الوقت منتهية بالنقاط، ويف النهاية كانت القاضية.

 وجدتهمن خّلل مناقشايت معه الدكتور إبراهيم أبو خزام  أنَّ الغريب 
، فيها، ومل يكن مقتنعًا مبا جيري التمامب يف ليبيا يعرف حقيقة كّل شيء

اليت تعكس شخصية  ،فهو يعرفها كما يعرف قّصة احليوان العاملي
 مّكنمل يتومع ذلك يف مارسة الدميقراطية، القذايف الطاغية معّمر 

 القرار املناسب.ابوخزام من اختاذ م يإبراه
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 ولسائل أن يسأل: 
نَّ الدكتور إبراهيم أبو خزام اليت قلت: أ ة احليوان العامليما هي قصّ 

 ؟السياسية واألخّلقية يعرف أبعادها
 أقول:

انعقد املؤمتر العاملي للحيوانات حتت شعار: املساواة واحلرية للجميع، 
 هذا املؤمتر مندوبون عن مخسة أمم هي:وحضر 

اخلراف، الذئاب، والكّلب، وكان البند األّول الثعالب،  الّدجاج،
لعضوية املؤمتر. ونظراً ألمهية الدميقراطية اختيار مثلني  للجلسة املوّقرة هو

مل حيضر رئيس املؤمتر هذه اجللسة حىّت  اإلنابة والتمثيل،يف تأكيد نظام 
حريّة االختيار، وكانت اللجنة املشرفة على االختيار معّينة ر على ال يؤثّ 

لب وعندما بدأت الثعالب بتسجيل اسم ثعي، لرئيس الدميقراطمن ق بل ا
، صاح مثلو الدجاج معرتضني على أن على أحد صناديق االقرتاع

لب الفاشية يف جلنة املؤمتر، بل وطالبوا بطردها من املؤمتر، اتكون الثع
لوال تدخل مثلو الكّلب من فصاح مثلو الثعالب، وبدأت املشادات 

 حني  آخر. وأعطيت الفرصة وطلبوا تأجيل ذلك إىلأجل ضبط النظام، 
اب لتسجيل اسم من يرغبون اختياره؛ فسّجلوا اسم أحد  الذئدويبنمل

دميقراطيني األحرار؛ فصاح مثلو اخلراف والنعاج معرتضني ال أبنائهم
أت الذئاب تعوي، دالظاملة محلة االنتخابات، وبعلى دخول الذئاب 

 مبمارسة الدميقراطية بعد انتهاء جلسة املؤمتروتتوّعد اخلراف والنعاج 
الدميقراطية  كذلك لوال وجود جلنة ضبط النظام لكانت املعركةاملوّقر، و 
 بدُّ داخل قاعة املؤمتر. وبدأ الضجيج والصراخ إىل أن دخل التدور 

 صمت  )رئيس املؤمتر( الذي ال نزاع على مكانه يف السلطة. حينها 
هناية وكأن املوت  اجلميع عن التشاجر، وبدأت اهلتافات حبياته إىل ماال

، وسأهلم عن أسباب يف عامل الوجود؛ فشكر اجلميع ال وجود له
اخلّلف بينهم؛ فقال مثلو الدجاج: حنن نعرتض على وجود الثعالب 
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معنا يف مارسة السلطة، وقال مثلو اخلراف: حنن نعرتض على وجود 
يف مارسة السلطة معنا أيضاً، وقالت الثعالب والذئاب معاً حنن الذئاب 

يف جلنة ضبط النظام، حينها ابتسم الرئيس وجود الكّلب نعرتض على 
ىل أن تتأكد احلرية بكل إم اءكوعدأن يستمر خّلفكم  ينبغيوقال: 

وهكذا أنتم دميقراطيون  هده،حّق املنافسة وفق جشفافية، ولكّل منكم 
ًا مثلها مثل الثعالب، عامليّ  اً إىل األبد، ّث قال: تعترب الدجاجة حيوان

وهلذا ينبغي أن تكون التضحية واجباً كّلب، ومثل اخلراف والذئاب وال
من أجل حّقها يف املساواة الشأن، و عاّماً، وأنَّ أّمة الدجاج أّمة رفيعة 

يف حظرية د مع أّمة الثعالب وحرية عندما تتوحّ  اً تزداد رفعة وشأن
يف حظرية  اخلرافمع الدميقراطية الذئاب أن متارس واحدة. وينبغي 

املساواة بني اجلميع، وهكذا ينتهي اخلوف إىل  حىّت تتحقق واحدة أيضاً 
 األبد.

 : ويف ختام كلمته شاهد والحظ أّن اجلميع يبكي؛ فسأل نقيب الدجاج
 ؟يبكي الدجاجملاذا 

      )من وحدتنا مع الثعالب(. من اخلوف جلّللةيبكي يا سيدي صاحب ا
 ف: وسأل نقيب اخلرا

 ؟ملاذا تبكي اخلراف
 ن اخلوف )من وحدتنا مع الذئاب(.متبكي يا صاحب اجلّللة 

 نقيب الذئاب: وسأل 
 ملاذا تبكي الذئاب؟
 تبكي من اخلوف.

 !تعين أّي خوف
 اخلوف من جلنة ضبط النظام. 
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يا صاحب اجلّللة من وأجابه نقيب الثعالب وهو يشكره إنّنا نبكي 
 الفرحة )فرحة الوحدة مع الدجاج(.

 واعـتز ينبغي أن تنة والسيدات أيّها الساديف اخلتام قال رئيس املؤمتر: 
وطلب من اجلميع على طبق  من فضة، لكم ية انتزاعًا ال أن تقّدم احلرّ 

ه عدم اخلوف من مارسة الدميقراطية بكّل حرية، وأن تتم مناقشة هذ
 ةم مجيعًا من بوابة واحدهخروج م عندالفكرة احلضارية املتقّدمة بينه
قاد يف يوم لّلنعهم أن يعودوا طلب منّث  جنباً إىل جنب دون تعّصب،

 .م الفكرةالغد بعد أن تتضح عنده
ويف اليوم الثاين حضر اجلميع بشكل  منظور وغري منظور ملناقشة أمهّية 

مثل األمس؛  احليوان العاملي؛ فوجد الّدب )الرئيس( القاعة غري متلئة
فسأل نقيب الدجاج عن سبب غياب أعضاء نقابته؛ فأجابه: مل يغب 

 هم موجودون.أحد كلّ 
 أين هم؟

يف بطون الثعالب، وهكذا كانت اخلراف يف بطون إهّنم يا سيدي 
 الذئاب وفق إجابة نقيبهم. 
اليت هي  بينكم، ومل يبق إاّل صراع النقاباتفقال: إذن انتهى الصراع 
اليت من بعدها تسود ، بذات التجربة األخرى ينبغي أن تأخذ

 ، ولن يبقى إاّل إىل األبد سلطةوينتهي الصراع على ال ،الدميقراطية
 من بعدي أبنائي.بكّل حرص وهكذا عليه  ثحنر ، احليوان العاملي

ح، ولذلك فالدكتور إبراهيم أبو خزام يعرف هذه احلقيقة بكّل وضو 
وهو يعرف جّيداً أن معظم الليبيني يشتمون معّمر القذايف ونظامه ليّلً، 

هذا األمر يدّل على عرف أّن يو هار جتدهم يف املكاتب يبايعون، ويف النّ 
 وسيغتنموهنا يف الزمن غري املتوّقع. ،أّن الليبيني يتحينون الفرص
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مع أّن الدكتور إبراهيم أبو خزام يعرف ذلك كما يعرف أّن املسريات و 
القرار  مّكن من اختاذلكّنه مل يتاملسماة باملليونية ليست باملليونية، و 

هادئة، طيبة النفس، من عائلة  احلاسم، ويا ليته اختذه؛ فهو شخصية
 . مقّدرة يف وسطها االجتماعي

أزحيت الغّمة من على فرباير،  71بعد انتصار ثورة بحمد اهلل وعليه ف
بأن فيها  اإلنسان متّكن، و بقيت األرض ألهل األرضو  ،الليبيني صدور
  .إاّل من صفات خالقه تعاىلله ال يستمّد صفة  خليفةيكون 

 
 
 
 
 

 علي الدبيبه
 ملراكزتطوير اتنمية و رئيس جهاز  احلاج على الدبيبة منصبشغل 
وهو دائماً  ،، اتصف جبديّته يف أداء تلك املهام اليت كّلف هبااإلدارية
يف ضوء الدولية  بىن البلد إاّل إذا مّت اعتماد املعياريةه ال ميكن أن تُ يرى أنّ 

، سّلميواإل واالجتماعيخصوصية البيئة الليبية وطابعها الثقايف 
اليت تصطدم مع كان يواجه مزايدات باسم رأي املهندس سيف التايل  وب

اج علي الدبيبة نفسه حمرجًا بني ، وهنا جيد احلرأي املهندسني اآلخرين
، مّا جيعله ز فيهوبني رأي املهندس الذي ال متيُّ  ،زينراء املهندسني املتميّ آ

ز مهّمة جنذلك ال يُ  ، ومعباملعياريةإاّل يتحايل يف سبيل أن ال يؤخذ 
من شّدة وكثرة التدّخّلت  إاّل واآلالم حتاصره من هنا وهناكمن مهامه 

على األخذ احلاج على الدبيبة ر وعندما ُيص .املتناقضةوالتوجيهات 
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ولة اليت ال إىل جهاز آخر من أجهزة الدّ  منه  شروعباملعيارية حيال امل
 .يف املعياريةاملعيار ترى 

مركباً  11اً وطنياً لبناء قّدمت مشروعلتعليم العايل با اً مكّلفعندما كنت 
 ، وكذلك استكمال ثّلثيف ليبيا من احلدود إىل احلدودجامعيًا 

جامعة عمر  جامعات وهي: )جامعة بنغازي، وجامعة طرابلس،
له  وأقرتحة، ؛ فتمت املوافقة عليه من قبل اللجنة الشعبية العامّ املختار(
دينار لييب(، وعندما جاء زمن التعاقد،  اتمليار  9)حوايل  بلغتميزانية 

بات طُلب مين أن نتعاقد مع شركات متمّيزة حىت يتّم تنفيذ املركّ 
، فقلت يف اجتماع اللجنة الشعبية العامة، ختطيطيةاجلامعية وفقًا ملعايري 

أنا مل أكن مقاواًل، أنا وزير التعليم العايل؛ فالبناء ليس من مهامي، 
ون هلذا األمر، شركات ومهندسون وخرباء متمّيزون، صهناك متخصّ 

عطى وأن يُ  ،وبالتايل أرجوكم أن حتيلوا أمر التعاقد خارج هذا القطاع
ّددت بات اجلامعية اليت حُ اخلبز خلبازه؛ فالذي يهمين أن تبين املركّ 

ّددت هلا يف مواقعها وفقًا ملعايري موضوعية يف األماكن واملواقع اليت حُ 
ملركبات جامعية لم مفاتيح تنسو ، ويهمين أن تكون متكاملة ربوع ليبيا

 باللجنة الشعبية العاّمة، ومتّ رض املوضوع من جديد للنقاش ؛ فعُ متمّيزة
اإلدارية الذي   ملراكزتطوير اتنمية و إحالته إىل جهاز ب إصدار قرار منها

 كان احلاج على الدبيبة على رأس إدارته.
العام يف ذلك الوقت الدكتور عبد القادر  ويف املقابل طلب وزير التعليم

 التعاقد على مشروعات التعليم العامبأن يتوىل قطاعه البغدادي، 
 قرارين خمتلفني. ؛ فأصدرت اللجنة الشعبية العامةمباشرة

 القرار األّول:  
 اإلدارية. املراكزير و إىل جهاز تنمية وتطبات اجلامعية مشاريع املركّ حتال 

 القرار الثاين: 
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يؤذن لقطاع التعليم العام بالتعاقد بناء على طلب من وزيره الدكتور 
 عبد القادر البغدادي.

ومّت من وزارة التعليم العايل، استلم اجلهاز تلك املشاريع الضخمة 
بات اجلامعية، التعاقد عليها مع شركات عاملية متخّصصة يف بناء املركّ 

هندسني الليبيني العاملني ومّتت التصاميم حتت رعاية ومراقبة من قبل امل
، ّث شكلت جلنة بقرار من صةواملكاتب االستشارية املتخصّ  باجلهاز

ومن  ،ة من مهندسني ليبيني من قطاع التعليم العايلاللجنة الشعبية العامّ 
 املهندسني الليبيني باجلهاز للمتابعة املشرتكة أّول بأّول.

ولويّة إلجناز تلك وأعطي أمهية من أجل أن يُ  يباحلاج عل اتصلتُ 
الضخمة، فقال بالنسبة يل هذه على رأس القائمة اجلامعية بات ركّ امل

 .اً عمّلق اً وطني اً مشروعل تشكّ ألهّنا 
؛ يف ليبيا القذايف جامعة واحدة يف عهد معّمر قلت: ولعلمك مل تنب

 ،د امللكي، وهي: )جامعة بنغازيهنيت يف العثّلثة جامعات، ثّلثتها بُ 
فيما بعد السنوسي اليت مسّيت  يحمّمد بن عل ةوجامع ،لسوجامعة طراب

لنية ملؤمتر الشعب . وهذا الكّلم قلته يف جلسة ع(جبامعة عمر املختار
 .العام

وى تلك سنة وال جامعة واحدة، س   11خّلل الدولة   تنب  وقلت: مل 
آلن ال عّلقة له باملبىن وما يوجد ا ،د امللكيهبُنيت يف العاليت 

حّولت وثانوية مدارس ابتدائية وإعدادية مباين هي عبارة عن ف ؛اجلامعي
إىل جامعات، وبالتايل ولألسف الشديد وال مسؤولة بقرارات غري واعية 

يتخرّج الطلبة من اجلامعات دون أن يشعروا بأهّنم درسوا يف بيئة 
 جامعية.

 
 المرّكب الجامعي الزنتان



151 

 

بات اجلامعية اليت أقّرهتا املركّ ان هو أحد تب اجلامعي مبدينة الزنكان املركّ 
بات عند توزيع املركّ  اليت مّت األخذ هبا رييوفقًا للمعاة التعليم العايل وزار 

افة السكانية واملساحة اجلغرافية( ومّت اعتماد من حيث )الكث اجلامعية
ب دء يف تنفيذ املركّ عد أن بُ اللجنة الشعبية العاّمة، ولكن ب ذلك من قبل

طالبًا مين احملمودي اتصل يب الدكتور البغدادي الزنتان  مبدينةاجلامعي 
إذا قررت ذلك عليك ب من مدينة الزنتان؛ فقلت له: ذلك املركّ  إلغاء

 أحد أمرين: اختيارب
ب اجلامعي بات اجلامعية ألّن ما ينطبق على املركّ ركّ امل إلغاء كلّ  ـ 7

 ليبيا. بات اجلامعية يفعلى بقية املركّ بالتمام بالزنتان ينطبق 
 ـ إقاليت من وزارة التعليم العايل. 1

ب اجلامعي نيب نلغي املركّ هل تعتقد أيّن أنا اللي ): يا دكتور عقيل فقال
 ؟(بالزنتان

بدل يقرتح عليكم وزير التعليم العايل  هلم أنّ فقلت له من يكون، وقل 
 األمرين السابقني.أخذكم أحد هذا القرار 

 .(باهي بعدين نلتقي) :قال
يوم براي هو اللي ما  سي معّمر هلي كلّ )زله؛ فقال: ـقينا مساًء مبنالت

 أشياءيلغي دينة الزنتان، بل وكذلك ييب مباجلامعي ب ركّ يبيش بناء امل
ئر اخلساوكذلك  ،املشاكلنة، وهو ال يفّكر يف ديأخرى من تلك امل

 .(رتتبة على اإللغاءاملالية امل
من كفيل برتويض فالزّ  ؛ط املوضوعأرجوك ال تستعجل ومطّ )قلت: 
 .الطغاة(

 .رّد على بقوله مازحاً )أنت جمنون، ما تعمل يف حساب شيء(
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يف لنقول له ال يستعجل بأيي إجراء  الدبيبة يث اتصلت باحلاج عل
ب ء املركّ بإلغاوصلين أمر  :بقوله ينّلغ هبذا القرار؛ فبادر ا بُـ إذحالة ما 
؟ قال: )واهلل ماين مقتنع به، هل أنت مقتنع به :؛ فقلتزنتانالاجلامعي 
  كّلم الدكتور البغدادي. ودونك  
 ،يف العمل هناك ، وعليك باالستمرارحلد  ما كلمته وتفّهم األمرقلت،  

 .باإلسراعوعليك 
ي احملمودي وهو يقول: بغدادمن هذا اليوم كلمين الدكتور ال بعد يوم  

 .غيهملركّب  اجلامعي بالزنتان أم أنا الذي سنلتيب تلغي ا
 بييت. ستقيل واعتربين من اآلن يفالبغدادي سأ يا دكتور ألغيتهإذا قلت: 
...... من بعده  من بعده صمت..... صمتْ من بعده ..... صمتْ 

 أُقفلت اهلواتف.
إيش رأيك "الدكتور البغدادي احملمودي وهو يقول  بعد ساعة أتصل يب

على اجلماعة الرأي يعرض ل جلنة لدراسة املوضوع، ّث بعد ذلك نشكّ 
 فقلت هذا معقول جّداً. ")املقصود معّمر(

 سة الدكتور البغدادي احملمودي وعضوية:ئاكانت اللجنة مكّونة بر 
 الدكتور عبد احلفيظ الزليطين.أمني التخطيط ـ  7
 أمني التعليم العايل عقيل حسني عقيل.ـ  1
 املهندس على زكري. املواصّلتأمني ـ  3
 الدكتور على النقاصة.عد الكاتب العام املساـ  1
 الدكتور أمحد خمتار. رئيس مصلحة التخطيط العمراينـ  5
على  أمني اللجنة اإلدارية جلهاز تنمية وتطوير املراكز اإلداريةـ  9

 . الدبيبة
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إىل اجلامعي ب من البعض بنقل املركّ يف ذلك االجتماع كان هناك رأي 
، وكان األخوان يقولونتفاديًا للمشاكل كما  مدينة أخرى جببل نفوسة

النّقاصة الزنتاين والدكتور أمحد خمتار الزنتاين، مع أهّنما  يالدكتور عل
 باعتبارمها من ايعرضان رأيًا موضوعيًا إاّل أّن البعض كان ينظر إليهم

، ولكن اللهم كن زنتاينأمل العايل م الزنتان؛ فقلت: أنا أمني التعلي
وفقاً  اختيارهاجلامعي الذي مّت  بباطل نغضب من الزنتان نلغي املركّ 

وافق على ذلك، وإذا سألك أحد يا أال ميكن أن أنا ملعايري موضوعية؛ ف
يف حالة  وأنا، ك برأيهمتمسّ العايل غداي قل أمني التعليم دكتور الب

ب أو نقله من املركّ  إلغاءي إىل ال يؤدّ غضب اتفق اجلميع أن يقّروا رأيًا 
  الزنتان.
 وعليه:

عصّية على إيطاليا، وهكذا كانت  زنتان هي الزنتان، كانتنقول: ال
قبلت أن تدفع عصّية على معّمر القذايف وكتائبه، واملرتزقة املأجورين، 

  .فسجد هلا التأريخ لتكون تاجاً على رأسهالثمن؛ 
عندما نقول على الدبيبة متمّسك باملعيارية كما سابق؛ فإىل  عودٌ و 

نقصدها حيث دخلت بات اجلامعية على ذلك بالنسبة للمركّ  شهدتُ 
عاملية خارج ليبيا مع مسابقة اجلامعية الليبية بات تصاميم لبعض املركّ 

 العامل؛ فكان يفتصميمًا للمباين اجلامعية ثّلْثائة ما يزيد عن تصاميم 
، (بزليطن جلامعة األمسريةاملرّكب اجلامعي )االرتتيب األّول لتصميم 

 بكان للمركّ   اً منافس اً مشروع 311يزيد عن ما بني  والرتتيب الثاين من
 اجلامعي مبدينة بين وليد.

يف تلك الفرتة أصبح احلاج علي الدبيبة  ين قوله أيّة حال ما يهمعلى 
 .أحداً منهم يستثينعلنًا دون أن وأبنائه يسّب القذايف معه كّلما التقي 

واختياري  ة بعد أن أصدر القذايف أوامره بإقاليت من التعليم العايلخاصّ 
 مل أقبل العمل هبا اليت ،العام أمانة مؤمتر الشعبا كان يسمى بعضواً مب
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فعندما جاء أمر  ؛أحد أعضائها أكون أنّ على  ب  ت  اليت كُ  طوال األشهر
الذي كان  القذايف بإقاليت من وزارة التعليم العايل إىل البغدادي احملمودي

البغدادي بذلك األمر الذي ال تأثر  كما أنا أقّدره أكثر،  ،اً كثري   قّدريني
إبطال  نيستطيعو أتصل بآخرين لعّلهم يستطيع أن يفعل جتاهه شيء، ف

محن شلقم، وكذلك فكان عبد الرّ  أمر إقاليت من التعليم العايل؛مفعول 
؛ ني، ولكن حماوالهتم باءت بالفشلعلى رأس احملاول جبادإبراهيم ا

ال بّد من إقالته؛ فكان ، و يف التعليم العايلحسني معّمر ال يريد عقيل ف
سعيدًا ألعود إىل مكتبيت ار ر هبذا القكنت يل  بالنسبة و األمر كذلك، 

  أخذوين منها بعد أسبوعني من التفاوض الذي سأذكره ال حقاً.يتال
بأنّه سيتم اختياري  تُ ملع  ة التعليم العايل ار بعد أن مّتت إقاليت من وز 

ت للدكتور البغدادي احملمودي ؛ فقلعضوًا بأمانة مؤمتر الشعب العام
وإذا مّت اختياري   ي الّتام،برفضالقذايف  معّمر ، بلغالذي أبلغين بذلك

زيد عمر  بومسع بذلك أمن، ولن أعمل مهما كان الثّ  ،لن استلم كرهاً 
كّل واحد  منهم على   ينفجاء ؛براهيم اجبادإو  ،الشامخ مباركو  ،هددور 

مع ، و أقبل وال نتكّلم هبذا الشأنمن أجل أن وهم حياولون معي  ،انفراد
 .أنا كما أناكنت   ذلك

وهو يقول: أمسع يا  الشامخ أمباركومن الطرائف اليت جائين هبا األخ 
أنّه سيتم تصعيدي أمني  :مّر أمامي واحد وهو يقول)دكتور عقيل، 

ملؤمتر الشعب العام، إذا كان هذا الكّلم حّق أرجوك تقبل، واقعد حّر 
اسراحك مطلوق( ما جتي وميت ما تيب ما جتيي  ،جتي مىت ما تيب جتي

مبا وهو مل يبّلغ  ،ضحكنا سويًّا على األمر الذي يتعّلق باألخ أمبارك
    .  به ّلغوغريه قد بُـ يتعّلق به من أمر 

واختياري كرهًا عضواً  ،قرار إقاليت من التعليم العايل ذ  فه نُـ فـ  األمر؛ صدر 
إىل من سرت ت على الفور وعّدت بأمانة مؤمتر الشعب العام، خرج

، جاءين وأنا أشعر بشيء  من احلرية دينة طرابلس اجلميلةمنزيل مب
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 ير علوالدكتو  ،مصطفى عبد اجلليل ملستشارازان األخوان العزي
زل أخي ـراضني عن ذلك القرار، كنت حينها يف منغري  ومها ،العيساوي

وهو   جلسة املؤمتر،سعيدًا مبداخليت يفوجّدته الذي عقيل احلاج حمّمد 
حنن ، و هلم والغممن ا ّلمة لقد افتكيتيقول يل )احلمد هلل على السّ 

 (.كانت رائعة جّداً اليت  داخلتك سعداء مب
ل والدكتور مصطفى عبد اجللي ستشارع املماء خرجت تناولنا العشبعد 

 ييف سيارة الدكتور عل راكباً اللذان أخذاين معهما ، ساويعيال يعل
 ، ومع تقديري الكبري هلماافضملناقشة موقفي الرّ وذلك  ،العيساوي

 ستلمأعد نقاش اتفقنا أن من، وبمهما كان الثّ  أبداً ستلم لن اقلت: 
وهكذا كانت أمارس مهامي هبا، ولكن ال  أمانة التنمية البشرية،

 ىًا حىت ليوم واحد ، سو ، ومل استلم مكتبقبلت ومل أعمل ،النتيجة
أليّن وذلك  ،؛ فحضرتهحلضور اجتماعشامخ البارك مل من األخ تصاا

 كنت شاهداً عليها.اختذها و امخ ملواقف أقّدر األخ مبارك الشّ 
 عن املواقف املقّدرة من قبلي لألخ مبارك الشامخ: وإن سأل سائل

أقول: كان رافضًا وبصوت عال  أن تلغى جمانية التعليم وجمانية العّلج 
قذايف وأبنائه هبذا الشأن يف أكثر الصحي للمواطنني الليبيني؛ فواجه ال

كّنا يف اجتماعات اللجنة الشعبية العاّمة ف .وأكثر من مرة من اجتماع
عندما كان وزيرًا مساعدًا هبا، وكنت وزيرًا للتعليم العايل على توافق يف 

مصطفى عبد اجلليل الذي كان  ستشارشاطر فيه مع املالذي نتالرفض 
  .لّلقتصادلعيساوي الذي كان وزيراً والدكتور علي ا ،وزيراً للعدل

يف ذلك االجتماع الذي حضرته، جلست على انفراد باألخ مبارك 
الذي قال مّا قاله يل باللسان العامي: )اجلماعة أنا قويل يبوا الشامخ 

يورثوا ليبيا؛ وسيف يعتقد أّن ليبيا ستكون مزرعته اخلاصة، ونسوا جهاد 
ن لليبيني( وختم قوله: )وإاّل أيش رايك عمر املختار ونسوا أّن ليبيا وط

 يا عقيل(؟
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أيوه ) :سيف؛ فقال وال أليب ،كون ليبيا مزرعة ال لسيفقلت: لن ت
 صدقت(.ك  صار أنت ماشي غادي غادي، نشهد إنّ 

اتصال من بسبب  تأّما احلضور اآلخر أو االستجابة األخرى كان
 اً ألمانة قرار ا لكي ال تتخذن حضور اجتماعني أغدادي احملمود بشالب

 ضدّ  بتوجيه من املعتصمو  ،جازمة على اختاذه ى بن عامرهدكانت 
 التنمية استئناف عمليةة خبصوص إجراءات اختذهتا اللجنة الشعبية العامّ 

 .عندما كنت وزيراً للتعليم العايل هبا مقتنع أنااليت 
 أمانة مؤمتر الشعباملسماة خّلل تلك الفرتة اليت كنت فيها عضوًا ب

يسب كثرياً  ابتعدإذا يأيت إىل منزيل وهو الدبيبة كان احلاج علي  ،عامال
وعلى رأسهم  ،يسب أحد أبنائهقليًّل ب رت قاوإذا  ،معّمر القذايف

والعباد خيّلص اهلل البّلد ) املعتادة بيين وبينه العبارةسيف، ّث يقول 
 .(منهم

 ياج علأّوله إىل آخره على احلم كان كبيسًا من 1171أّما العام 
ويطلب أن  ،صل يبقولون يتّ الدبيبة الذي كّلما ضاقت به احلظرية كما ي

من  إاّل  ،معنا ن ال يكون ثالثٌ شريطة أ منزيل أو يف منزله، نلتقي يف
واآلهات يب تصل اكّلما و ، والشاي ليقّدم لنا القهوةنائنا يكون من أب
ه جتاهها فّكر معمن مشكلة ويريدين أن أأعرف أنّه يعاين متأل صدره 

شبه يومية، حىت مرض هذه اللقاءات اخلروج منها، كانت  يةملعرفة كيف
 بأسباب تلك العلل اليت كان يسمعها أو جيرب على األخذ هبا.

د احلميد الدبيبة وهو يقول، احلاج على تعبان عب اتصل يبوذات يوم 
وطلب مّنا أن  ،نقله باإلسعاف الطائر إىل خارج ليبياوسيتم  ،جّداً 

، اجلميلة يف ذلك الوقت يف مدينة غريان كنت،  قبل أن يغادر غكنبل
طريق بن غشري؛ فوجّدته ا يف اليت كان نزيل هبعيادة الإىل  عائداً أسرعت 

، وكانت سعافه إيل إيطاليابعد أن مّت إ)شفاه اهلل منها( يعاين من جلطة 
بقي هناك حتت العّلج وفقاً ؛ م1171ديسمرب  15ذه احلادثة يف ه
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 ،م1177يناير  71إىل أن تفّجرت الثورة الربكان بتونس  الطبيب ألمر
أصبحت بعدها فم؛ 1177يناير  15والثورة الصامدة يف مصر 

تونس وطاغية مصر، ويف طاغية اتصاالتنا اهلاتفية مليئة بالشتائم ل
اهلمس به بني األسطر غّلف كلماتنا وحنن هنمس مبا ميكن ن الوقت ذاته
مصطفى  باملستشاربيننا اتصال هاتفياً ربط اتصال إىل أن  ،عن طاغيتنا

 71 يوم إعّلنه االنشقاق عن نظام معّمر القذايف بثورة عبد اجلليل 
 مباركني ومؤيدين ومناصرين.فرباير 

ب االتصال بيننا عُ ص  لكن ولألسف ، و كما يقولون  الفرج ساعة قربتف
 .بأسباب املراقبة اهلاتفية على كّل اتصااليت

 سيتم احلديث اليت اوضاتخرجت مشاركًا يف عملية املفما وعندما 
أجد اتصااًل يربطين معه؛ فلم  يقاً، اتصلت باحلاج علحعنها ال

اتصلت باحلاج ؛ فالبديلالذي أعطاين رقم اهلاتف  ةسامأبنه أبفاتصلت 
 اآلالمك رنا من خّلهلا تل، تذكّ كانت الفرحة بيننا يوم عيدو  يعل

الثّلثة اليت كنت شاهدًا عليها عندما ت وتلك االستقاال ،واألوجاع
، احملمودي  ويعرضها علّى قبل أن يقّدمها إىل البغدادي علي يأيت احلاج

  .يرفضهاكان ولكن القذايف  
قل مل أأ): ورة قال احلاج عليالثّ انتصار نشوة ة و وحنن يف حديث األخوّ 

 .(صل يب عن طريق هاتف ابن اخته سهلالقذايف قد ات لك أنّ 
 يريد منك؟ماذا 

 يريدين أن أرجع إىل مصراته.
 وماذا يريد؟

اتصل يب سهل ابن أخت القذايف، وقال يل: أّن خايل )القذايف(  قال،
يريد أن يتكّلم معك عن طريق هاتفي، ولذا سأدخل عليه اآلن واتصل 
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، وليكن يف علمك أّن القط الصوت )املايك( سيكون من جنبه بك
 ن يقوله لك.مفتوحاً أمامه لتسمع ما يود أ

 وماذا قال لك؟
 إىل مصراته وشوف مجاعتكم أيش يبوا( ا حاج عليي)ارجع قال يل: 

 فر(.السّ  قلت له )انا ال زلت نعاين من املرض والطبيب مانع علىّ 
وشوف مجاعتكم أيش يبوا، واللي يبوه  ،امة ثّلثة أيّ ارجع ولو ملدّ )قال: 

 اعمله هلم(.
 ب منك إجابة.قلت: حاضر، ولكن عندي سؤال يتطلّ 

 ما هو؟
بدون شّك: أنَّ مجاعة مصراته سيقولون يل  للقذايف: عليقال احلاج 

ون لنا أحياء من اوالدنا من ق بل الكتائب هل سريدّ تلوا والذين قُ )
 معافني(؛ فقفل اهلاتف بوجه السرعة وانتهت االتصاالت.

 لقطع رأسك ورأس من جيده معك.قلت: لو كنت هناك يف ليبيا 
احلمد هلل سلمنا من قبضته، ولكّنه بعد ذلك االتصال امللعون قال: 

بأربعة ساعات بعث مليشياته ملدامهة منزيل ومنازل ابنائي ومّت أخذ كّل 
 شيء.

ة على الطاغية أهّنا عصيّ )صانعة التاريخ( أعلنت مدينة مصراته بعد أن 
 الذي قال يل ةأسامحسني و  أبنيه: ياج علعث احلبوكتائبه ومرتزقته، 

بعد أن غرّي رقمه  (عليحلاج أبيه )اًّل عن هاتف عندما اتصلت به سائ
منشق؛ فقلت له  املعروف لدي، قال يا عمي الدكتور حىت أنت قالوا

   ضحك كثرياً وفرح أكثر.؛ فأنا مقسوم بالّنص
وأخي  ،وهو يقول أنا يف اجلبهة الشرقية ةأسامأتصل يب  أيّامّث بعد 

 ، فسألته أين إبراهيم؟)الدافنية( حسني يف اجلبهة الغربية
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الصّليب مرّة يف تركيا ومرّه يف على قال إبراهيم يقاتل مع الدكتور 
 71مع ثوار  من مكان إىل مكان يتابعهماحلاج على وهكذا  ،بريطانيا

 .فرباير
دار دار،  هافعّمت الفرحة ربوع فرباير؛ 71ليبيا على أيدي ثوار حتّررت 

 شارع شارع، زنقة زنقة.
شيد أكالعادة وأنا  يفي هلذا الكتاب اتصلت باحلاج عليلبداية تأعند 
له كانت فرباير، وقلت  71جتاه ما قاموا به وقّدموه لثورة  ره وأبنائهبدو 

زوجته الدبيبة )خدجية حمّمد متكاملة األدوار لو كان للحاجة أسرة 
فقال: لقد أصدرت  وذجية؛لكانت أسرتكم أَّن معكم اً دور  (املصونة

 ،رفرباي 71عن ثورة )بنت الوطن( حتت أسم من الشعر وانني دي
مصراته؛ فقلت وما رجال ونساء وأطفال وانتصارات الثوار وصمود 

 عنوانيهما؟
 قال:

 األّول: رياح الثورة.
 الثاين: واستجاب القدر.

التحّية  ر األسرة من أجل الوطن؛ فلكم مينكاملت أدواتاآلن  :قلت
أجنبت ة من حبات الّرمل مبدينة مصراته اليت ، لكل حبّ مع وافر التقدير

الشهيد منهم  وأخصُّ  ،أحفاد السوحيليمجيعهم  ؛ فهم حبقّ أبطال ُكثر
)خالد أبو شحمة( أّول الشهداء يف مدينة مصراته يوم  البطل

احلاج سامل جحا،  والعقل املخطط للمعارك الكربىم، 79/1/1177
أسود ، والدبابسة علي بن رأسليث  البطلو ، الشجعان ألقن وأبناء

وكّل من قبائل مصراته، وكل قبيلة ، الفرسان، وأبناء أبو هادي الصحراء
 ا املدنية.كوناهتمكّون من م

 وعليه:
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يف السياسة واالقتصاد واالجتماع، ببطوالت  متكاملمصراته تاريخ 
ليبيا هي اليت جعلت  ، مصراتهرجاهلا ونسائها وشباهبا وحىت أطفاهلا

 جبل نفوسةالزنتان و و ، ولوالها دولة موّحدة كما هيهي  باقية ليبيا 
اريخ الذي منهم حية لصّناع التّ ؛ فالتّ دةمنقسمة غري موحّ لكانت ليبيا 

النار مبصراته، الذي كان  قدادة( آمر كتيبة خطّ الشهيد البطل )فرج ابو 
ة العدّ  نا بأحدث األسلحة املتنّوعة عندما كّنا نعدّ مبدّ الكبري له الفضل 

صواريخ المن سيارات  سبعةلة و زيل حبمـجاء ملن؛ فقد اجلنوب خوللد
كتيبة مر  آلّلمت سُ اليت ُجّهزت هبا تلك اآلليات  ،قنابلالرشاشات و الو 

  املقرحي. إبراهيم مسعود حمفوظ درع اجلنوب
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 شهادة 

 من بشير صالح
 بشري صاحل يف تونس يف الفندق الذي كنت أحداحلاج التقيت صدفة ب

ّلم سألته كيف خرجت؛ بعد السّ  ،وأنا يف زيارة لتونس املقيمني فيه
 ،زيلـت مدامهة منومتّ  فرباير، 71من قبل ثّوار  فقال: لقد مّت القبض علىّ 

ولكن بعد  ،ماقداأل اةأبنائي حاف وأخذ كّل ما فيه، بعد أن خرج كلّ 
 ذلك وضعت يف فيلة متازة، وكانت املعاملة أكثر من متازة.

 خرجت؟ف كي
مصطفى عبد  ستشاراملابلت بل الثوار، وقد قطلق سراحي من ق  أُ  قال:

كّل احرتام، وقلت قابلين ب ولقد، قبل أسبوع من جميئي إىل هنا اجلليل
؛ فقال: عندما يا سيد املستشار عبد اجلليل له أنا حتت خدمتكم

 ،أوصلتين إىل هنااليت حنتاجك نبحث عنك، ووّدعين بكامل حرييت 
ين بشكل خاص عن احملفظة اليت قلت له بشأهنا: مل أخذ لسأ بعد أن

 معي شيئاً منها سوى مستحقايت.
لسنا ، فجيف ذات الفندق املصاعدصدفة أمام اليوم الثاين التقينا يف 

 سألته:وة معاً، و هقليّلً لتناول الق
 سؤال: أسألكيا أخ بشري أريد أن 

 تفّضل )أيش هو(
أبداً؛  أنّه ال يثق فيهمأهلنا إاّل أّنين أشعر القذايف مع أنّه يُظهر تقّبل 

 ؟تغيب عنكباعتبارك املقّرب منه وال أسرار  ج بشرييا حا  فما رأيك
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، ولكّنه ال يأمن (أحد"نقول لك يا سيد عقيل: )أنَّ القذايف ال يثق يف 
 .رئسيني ثّلثة

 من هم؟
 القذاذفة. يأمنأّواًل: ال 

 !هذا غري معقول يا حاج بشري
 ونهم ميتلك، ولكن هذه احلقيقة؛ فهو ال يثق فيهم، وال حيبّ أنت حرّ 
 أن ينقلبوا عليه. شىاملال، وخي

وأفسدت  ،وملكت ،قياداهتم عبثت بعضسبحان اهلل هم الذين 
مع ذلك و هم الذين ال ثقة فيهم، و ، والقرب إليه منه القرببأسباب 

 .إاّل باهللال حول وال قّوة سيدفعون الثمن غالياً، بأسبابه هم الذين ف
؛ فهوى يراه املالوبيده مصرايت كونه الدبيبة   يإنّه ال يثق يف علثانيا: 

 فهوى حتت اجملهر. ، وبالتايلاليت ال ثقة فيهامن الرؤوس  اً رأس
من ؛ فهم على سلطته عبد اهلل السنوسي واملقارحة، يعتربهم خطر ثالثاً:

كّل هنم، ولذا فوبالتايل هاد، به الضررإحلاق قادرون على وجهة نظره 
ون عنه حىت هؤالء الذين خيشاهم يعمل هبم ما يشاء، وال يرتكهم يستقلّ 

 .عنه اً ْثناً هو يف غنجيعلونه يدفع ال 
ن هؤالء زيدان عّما قاله بشري صاحل ع ويف حديت  يل مع األستاذ علي

 مل تعرف يا أخ عقيل من هو عدو القذايف؟املقرّبني األعداء، قال أ
 ن.كثريو   :قلت

 قال: على رأس الكثريين صفية فركاش؛ فقلت ملاذا؟
 قال: ألهّنا األقرب منه.

الدبيبة وهو يف سرت مقاتّلً  يعل ةرين مبا قاله يل أسامهذا األمر ذكّ و 
 عن قبيلتكم(.عقيل يا دكتور اليوم مع املقاتلني )تعرف إيش القينا 
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 ماذا وجدمت؟
موجهه إىل و يده  زل أمحد إبراهيم القذايف مكتوب خبطـكتاب يف من

، يقول فيه: )املطلوب (يل )مل يسمه مسؤول من القذافة يف اجلنوب
 رجة الثانية(.من الدّ  نيمنكم معاملة املقارحة معاملة مواطن

 أين هذا املخطوط؟
 حّول مع وثائق كثرية إىل احلفظ يف مصراته.

وعليه فالقذايف كان يعمل وفق قاعدة )لكي تأمن عدّوك جيب أن 
، ويف هذا السياق تقول البادية: )القرب الذي مقربة منه( تكون على

 ختاف منه من عليه(.
لقد قّرب القذايف  :قال احلاج بشري صاحلويف هذا السياق أيضاً، 

من  همهؤالء وهم حتت اجملهر. غىّن له من غىّن، وقُتل من واستخدم كلّ 
 ساب.قُتل، وقاتل معه من قاتل، ودفع إليه من دفع بغري ح  

ليتحّرر  ،فرباير 71 يا أخ بشري صاحل احلمد هلل لقد انتصرت ثورة واهلل
 ة.ببو ان البعض يف غياجلميع حىت ولو ك

 ثّ سألته:
 كيف كان ينظر القذايف إىل الثّوار؟

اإلسّلمية من اجلماعات  111 ال يزيدون عنكان يعتقد أهّنم 
 .فةاملتطرّ 

ام؛ عة أيّ كيف يصّدق ذلك ونصف ليبيا الشرقي حتّرر خّلل أرب
من من أجل دفع الثّ قبلوا اؤها نوأب ،من أّول يومومصراته منفصلة عنه 

ها قبول املوت من أجل أن تكتب ؤ الزنتان قّرر أبنامدينة ية، وكذلك احلرّ 
والشط  )فشلوم وسوق اجلمعة وتاجوراءومدينة طرابلس هلم احلياة؟ 

من أن تدفع الثّ وقبلت  ،ثائرة شوارعها وازقتها كلّ بل   (وزاوية الدمهاين



164 

 

يف أسرة  ، وهكذا كلّ ا من طغيانهمن أجل أن تتحّرر ليبيًّل وسجنًا تقتي
بادرت بالصراخ كما أيّها الطاغية(  رحل )إ بأعلى صوتتصرخ ليبيا 

وهي تطالب بإطّلق  ،فرباير 71أسرة سعيد اجلضران باجدابيا يوم 
أخ بشري  فهذه األسرة ياسراح مجيع السجناء السياسيني دون استثناء، 

ن هلا مخسة من أبنائها سجناء يف أيب سليم، ولذلك مل خيش صاحل كا
هم عوأمهم مظلم الطاغية، أخوه حمّمد بنها صاحل سعيد اجلضران و ا

، فخرجت األسرة ات األمن الغامشةقو يف مواجهة املتظاهرين  تتصّدر
: )إرحّل(. ،فرباير 71بكاملها يوم   وهى تقول للقذايف بصوت عال 

 :كّل شيء كما هو، قلت يف نفسي  القذايف يصل مل شري صاحل:ب قال
من  عندهبشري صاحل  عرفت أنّ من بشري صاحل، ومع ذلك  هذا تربير

، ويا لتصحيح تاريخ ليبيا وإعادة كتابتهما يفيد واألسرار املعلومات 
  ليت ما عنده ُيكتب.

 قلت يا حاج بشري نأمل أن تكتب ما عندك من أسرار وحقائق.
 لن أكتب شيئاً.   قال:

بالتفاوض مع  ل  ب  عندما ق   للقذايفكيف كان األمر بالنسبة سألته:  و 
 ر؟االثوّ 

ليبيا إىل دولتني  تقسيملبوا باأن يطيف الشرق  يتوّقع من الّثواركان  
بالتايل بالنسبة إليه كان هذا ، وهذا الذي كان يأمله، و )شرقية وغربية(

خيرج من أن ؛ بل يريده ن ق بلهأن يطرح م يوداملأمول، ولكّنه ال 
 .أفواههم، وهذا ما مل يتحّقق
حريصاً على وحدة  الذي كان البعض يظّنه يا إهلي: أين ذلك الوحدويً 

 ؟العرب
 وأين ذلك األفريقي؟

 ؟سّلمياإلوأين ذلك 
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 األمي؟ أين ذلك و  
خيمة يف  بأّي شيء ولو كان بلقه من بعده ءوأبنامن أجل أن حيكمنا  

  حلمراء.احلمادة ا
من  ، قبل يوم  عبد اهلل السنوسي جاءينحينما  رتين بأخر أيّامهذكّ  هوهذ

 يالدكتور عل التفاوض معمصر هبدف إىل   والسيد أبو زيد دوردهذهايب
 املستشاركّلفني من قبل امل الصّليب واملهندس عبد الرزاق العرادي

 عنا يفللتفاوض م االنتقايلالوطين  مصطفى عبد اجلليل رئيس اجمللس
، الصّليب يوك تشوف الدكتور علعند جميئه قال يل: نبّ ؛ فذلك الوقت
أن )حنن واإلسّلميني( من األفضل لنا مجيعًا  )أال يكونوتقول له 

وك تشوف وبطبيعة احلال يقصد بقوله )نبّ  ؟مشرتكاً  اً ل حتالفنشكّ 
الضمري عائد على أّن معّمر هو صاحب هذا الصّليب(  يالدكتور عل

 .وليس عبد اهلل السنوسي املقرتح
عليكم مع عدم اقتناعي أنا ال يليق يب أن أقوله، و يا عبد اهلل فقلت: 

 أبو زيد دورده. خباأل
 ينقله للدكتور علبدوره الذي  ا املقرتح لألستاذ أبو زيد دوردهيل هذق  

فقد أخربته  سالة؛هبذه الرّ  يتفاجأ مل ، ولكن الدكتور الصّليبالصّليب
 يّ رحت علطُ قد ه بأنّ واملهندس عبد الرزاق العرادي ثالثنا، عند التقائنا 

دورده أبو زيد  ، ولكين رفضتها وسيطرحها عليكتهرسالة مفادها ما ذكر 
)كان لقائنا الثّلثي يف الفندق  اللقاء يف جلسة املفاوضات أثناءغدًا 

 . (رابعاً لناحيث ال أبو زيد 
؛ فالقذايف يعتقد هو تأمري( بطبيعة احلال العقل التآمري دائماً )هو كما

أّن اإلسّلميني مّههم الوصول إىل السلطة حىت ولو كانت على حساب 
 يمن الدكتور عل زيد الردّ  أبو أخذ، وهلذا احلميدة والفضائل اخلرّية القيم

حنن مل نكن طامعني يف سلطة على حساب  :لهالذي قال  ،الصّليب
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السلطة لليبيني وخياراهتم تداول  رتك أمرث يُ  ،ية الوطن؛ فالوطن أّوالً حرّ 
قل يا أستاذ أبو زيد للقذايف أن يتنحى ويرتك  شفافية. ة وبكله احلرّ 

  الليبيني وحاهلم.
ويف اليوم الثاين من عيد الفطر املبارك اتصل يب عبد الرحيم أبو صبع 
القذايف من بريطانيا وهو يقول: يا دكتور عقيل أنت مقبول عند مجيع 

لتأييد الثورة شريطة أن يكون هلا جملس  تاستجاب لقد سبهااألطراف، 
 ه.ن مسعود عبد احلفيظ هو رئيسثوري، ويكو عسكري 

حيم أنا مستعد أن أتصل باألخوة يف بنغازي، ولكن ال قلت: يا عبد الرّ 
يليق يب وال بيكم أن يكون مسعود عبد احلفيظ حىت عضوًا يف اجمللس 

ملدينة سبها، ولذلك أنصحك أن  االنتقايل احملليالعسكري أو اجمللس 
خيتاروا جملس ال مسعود فيه، إذا أرادوا أن صل بأهلك وتقول هلم تتّ 

 اعتماده، وأنا يف انتظار الّرد من قبلك.
فهو مستوعب هذا املوضوع  ؛قال: خذ هاتف أمحد قذاف الدم وكّلمه

أن ال  متاقتنعنتم أ، إذا قذاف الدم ال عّلقة يل بأمحد :قلتداً؛ جيّ 
لّطخت بدماء  أيديهمكون مسعود عبد احلفيظ وغريه من الذين ي

ث مع األخ املستشار مصطفى عبد ؛ كلمين وأنا مستعد أن أحتدّ الليبيني
 اجلليل يف هذا األمر.

 يرد.مل 
ومساء جنوبًا مشااًل و رت ليبيا شرقًا وغربًا و تحرّ ف ؛فرباير 71انتصر ثوار 

 .حبراً و 
اتصل يب ابن ، يب الرحيم أبو صبعاتصال عبد ام من مخسة أيّ وقبل 

يدور  أمرٌ ، وقال: يا عّمي هناك من الشاطئ أخي عقيل اهلادي حسني
ريد ايف تبع القذتوجمموعة أخرى ت مسعود عبد احلفيظ بأنّ  يف اجلنوب

يتبع دار فور؛ فقلت: لقد انتهى كّل  اً تجعله إقليمل ،تفصل اجلنوب أن
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مقربهتم سرت ستكون إنشاء اهلل  ة الضالنيخبري؛ فإن مل تكن مقرب شيء  
 سبها.
بدون شّك سيتمّسكون بأّي شيء ميكن  ،أناس ال هتّمهم ليبياف :وعليه

أن يؤّدي إىل تقسيمها، أو على األقل يؤّدي إىل إضعافها، ولذا وإن  
كانت رؤية اإلخوة الذين يطرحون الفيدرالية مشروعًا إقليميًا من وجهة 

الوقت مناسٌب؛ فالفيدرالية ين ال أظن أّن أنّ نظرهم وفق رؤية وطنية، إاّل 
 :؛ فهيدساسها مولود االحتمالني يف الوقت الواحيف أ

، أي عندما يشعر ر دولة بعد استعمارمولود حتري ّما أن تكون* إ 
شعرة كّفيت امليزان بدأت متيل يف اجتاه مغالبته أو هزميته،  املستعمر أنّ 

من ال تكون  كيل فيدرايل  يلتجئ إىل املوافقة على االستقّلل بشك
ومن ّث سيكون ة، قويّ  اليت كانت حتت احتّلله دولةالدولة بعده 

، أتيحت له فرص العودة الحتّلهلا من جديدمرتبص الدوائر هبا إذا ما 
  .ْثناً  أقلمن بعد العودة الحتّلهلا تكون اخلسارة و 

اطنيها ولذا فليبيا اليت نالت استقّلهلا بالقّوة بعد أن دفعت نصف مو 
دولة عدد سكاهنا قبل ف للمستعمرين؛خميفة  دولة، كانت شهداء

ألف شهيد؛ أال  151 ار مليون ونصف مواطن، يستشهد منهاالستعم
 يف؟خم شعبٌ  يكون حبق  

بالتأكيد أنّه شعب خييف، ذلك ألنّه ال توجد دولة على الكرة األرضية 
هنا يكون ، و مثل ما قّدمته ليبيا قّدمت نصف عدد سكاهنا شهداء

مقرتنًا بالقبول القبول باالستقّلل من هنا جاء أمر األمر خميف جّداً، و 
يف من شروط املستعمرين بالفيدرالية. ومع ذلك عندما تعافت الدولة 

 عهد ملكها ادريس السنوسي توّحدت عن إرادة حرّة.
دول يكون رأس ماهلا  فيها من تتكّون الفيدرالياتفالوالدة الثانية * أّما 

كما هو بعدها االقليمي أوسع   ، وكذلكالقتصادي والعسكري قويا
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حال الواليات املتحدة االمريكية اليت هلا من رأس املال ما ميّكنها من 
 يه نها من جلم أوهلا من القوات الوطنية ما ميكّ  ،بناء تنظيمها السياسي

وهكذا كان للقوة  والية من والياهتا املتحدة. ضعف على مستوى أيه 
سويسرا، قتصادية دور يف تكوين الدول الفيدرالية كما هو حال اال

 وبريطانيا، واهلند، واالرجنتني، واسرتاليا، وفنزويّل، واملكسيك، وماليزيا.
وهذه الدول مجيعها ختتلف فيدرالياهتا لغًة، أو ديناً، أو عرقاً، أو قومّية، 

بدستور  ونشيد وطين واحد  ،ومن هنا ال جامع بينهم حتت راية واحدة
 واحد  إاّل القانون الفيدرايل. 

يف أساسها مكّون لنظام سياسي ال تكون إاّل بني الفيدرالية  إذن
رأس مال وال جيمعها إاّل ، لغويّاً أو  ،اً أو دينيّ  ،اً أو عرقيّ  ،اً خمتلفني قوميّ 

فهي جتمع بني ؛ مشرتكة ملن هم يف أساسهم خمتلفونصاحل مقوي و 
ة حتت نظام سياسي واحد، ية قانونية واحدهويّات لتحّوهلا إىل شخص

 يتها اليت متّيزها عن غريها.صكل خصوصية خبصو   مع احتفاظ
مع أّن الشعب اللييب له من ألوان الطيف، إاّل أّن ألوان طيفه ال تزيده  و

 جبمال ن تكون ليبيا اجلميلة إاّل ليبيا ال ميكن أإاّل تنّوعًا ومجااًل، ف
ومجيعهم الذين مجيعهم يدينون باإلسّلم،  اوتبوه ،وطوارقها ،أمازيغها

وا على ما ورثوه من األجداد، ومجيعهم دفعوا يتحدثون العربية وإن حافظ
 من غاليًا عرب التاريخ من أجل استقّلل ليبيا دولة حرّة ذات سيادة.الثّ 

وألهّنم كذلك؛ فهم خيتلفون عن تلك املكّونات لتلك الفيدراليات اليت 
أصحاهبا من تراب تلك الّدول اليت مجعتهم يف  مل تكن جلود ودماء

 فيدرالية واحدة.
  وعليه:

مكّونًا للمكّونات الفيدرالية؛  كرختتلف كثريًا عّما ُذ دماء الليبيني إنَّ 
 فهي دماء من تراب ليبيا، وليست دماء جمّمعة جتميعاً فيدرالياً.
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قبل  ميكن أن تكون الفيدرالية مطلبًا شعبيًا عاماً ولذا منطقّيًا 
مع حىت يأيت االستقّلل موّحدًا للمطالبني هبا إرادة حرّة،  ،االستقّلل

 اً، وهذا ما اليّ ، أو عرقلغويّاً اً، أو يّ ، أو دينأهّنم فيما بينهم خمتلفون قومّياً 
 ينطبق على مطالبة البعض باملكّون الفيدرايل يف ليبيا املستقّلة.

األجماد اخلاّصة على  كان هناك من حيلم بعودة  إنْ  يف مقابل ذلكو 
ن يسعى، ويف من حّقه أن حيلم، ومن حّقه أ؛ فالشعبحساب أجماد 

لم وراء حُ  ن يعرف احلقيقة حىت ال ينساقأ لشعبحّق ااملقابل من 
تلك الفيدراليات الليبية املقرّة ل اً ن كانوا رؤوسالذين سبق هلم أخاّص، ف

يد ستكون ، بالتأكاليبيا استقّلهل ت هبامنح ط  و وفق شر من املستعمرين 
 .(متوّقع وغري متوّقع)يف دائرة املمكن بني  املنتميني إليهم أحّلم بعض

ال يدرون، جيدون أنفسهم انوا يدرون أم ويف هذا األمر سواء أك
متوّحدين يف هذا املطلب مع ذلك املطلب الذي وضعت لبناته من فم 

ستقًّل بالتمام امه عندما عرف أّن الشرق اللييب أصبح مالقذايف آخر أيّ 
، وفقًا لتلك الرغبة عن نظامه؛ فقال: ومل   ال ينفصل الشرق عن الغرب

اليت كشف سرها بشري صاحل بقوله: كان القذايف يريد االنفصال عندما 
ُأسقط يف يده، ولكّنه كان يريد أن خترج كلمة الطّلق من أفواه أهل 

قايا النظام ال خيتلف عن ذلك املطلب الذي تسّرب من ب الشرق، وهذا
قليم اجلنوب إ ينفصلجيب أن  :بقوهلمطرابلس أن حتّررت العاصمة بعد 

 دار فور. ربط بإقليم عن ليبيا ويُ 
لثورة ن نغفل عن موقف الغرب ومناصرته وإىل جانب ذلك ال ينبغي أ

فهم إن مل يروا االمور قد  ؛نلتمس هلم ُعذراً ذاته الوقت  فرباير، ويف 71
يف دائرة املمكن  ثورة، بالتأكيد سيكون هلم ظهورٌ ليف ليبيا ا استقامت

 71ن لثورة م مناصرو وهذا ما جيعلين أقول: مع أهنّ  )املتوّقع وغري املتوّقع(
ال يغفلون عن مصاحلهم الوطنية اليت هي عبء ثقيل  مإاّل أهنّ  ،فرباير

آخر وإن كان من  ولييب   ا جيعلهم ال يفرّقون بني لييب  على كواهلهم؛ مّ 
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ولذا فالسفارات األجنبية يف  .من الذي اطاحته الثورةاصر ذلك الزّ عن
 .تعرف النوم يف سبيل مصاحل أوطاهناليبيا بدون شّك هي عيون ال 

ّنك : مسعت أهمّا قلت قلت لهالذي وعود إىل شهادة احلاج بشري صاحل، 
ذهبت إىل فرنسا مبعوثًا أو مفاوضًا يف تلك األيّام اليت كان االقتتال 

 ؟رجعتها على أشّده بني الثّوار وكتائب القذايف؛ فبماذا في
 عّدت حبل  كان يف ذلك الوقت مناسباً، ولكن معّمر مل يقبله.

 ؟احلّل الذي عّدت بهوما هو ذلك 
% ميثلون 51أن تشكل جلنة تتوىل األمر يف ليبيا بشكل متساو ، أي 

 ساركوزيكوال نيالرئيس الفرنسي قال يل ار، و % ميثلون الثوّ 51النظام و
 إذا أنت يا بشري اقنعت القذايف فأنا أقنع الطرف اآلخر.

  فأخذ الورقة مين وقسمها نصفني.  ؛جئت ملعّمر وعرضت عليه األمر
 سألت بشري صاحل:كما 

 ؟حىّت وصولك إىل تونس من الذي كان وراء سّلمتك
 قال: 
 .يّ هلم الفضل علىالفرنسيون أواًل: 
فارقة أجروا اتصاالت معي؛ فكان جمموع اآل مخسة من الرؤساء ثانياً:

 شئت أينما حبريةل قّ نتوسأتصاالت مكسبًا به أصبحت هنا، هذه اال
 .عن إرادة ووفقاً الختيارايت أمارس نشاطيسو 

 شيئني: يف نفسي قلتُ 
أّوهلما: أّن خروج بشري صاحل ال شّك أنّه سيكون عامًّل رئيسُا يف 

 ن.جيب أن يعرفها الليبيو  قيقة اليتإخفاء جزء كبرياً من احل
 كيف يُذبح اخلروف ليّلً مل أفهم  والثانية اليت قلتها يف نفسي أيضاً هي: 

، ولكن دائرة املمكن واسعة فهي حتتوي على املتوّقع وغري بح خبريصويُ 
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ة ذلك اخلروف الذي ُذبح ليّلً وهلذا ال استغراب، وإليكم قصّ ، املتوّقع
 وأصبح خبري:

ينة، واتصل بصديقه من الفندق ليبلغه بوصوله، حضر الضيف إىل املد
وقّرر ذبح إىل وجبة غذاء ليوم الغد، فدعا الصديق املقيم صديقه الزائر 

اخلروف الذي اشرتاه يوم األمس هلذه الضيافة، وصدر ذبح اخلروف 
ينّفذ صباحًا لتتمكن الزوجة من إعداد وجبة الغذاء يف ليًّل، على أن 

احلالة يُعد اخلروف مذبوحًا وفقًا لقرار ذحبه، وقتها املناسب، يف هذه 
التنفيذية الزال سواء بالنسبة للخروف أو إىل مالكه، ولكن من الناحية 

تأكيد على اخلروف على قيد احلياة، وإّن التنفيذ يف حقيقته ما هو إاّل 
 اختاذ القرار.
الباكر اتصل الصديق الزائر بصديقه يعتذر له عن عدم يف الصباح 

وجبة الغذاء اليت اتفقا عليها نتيجة ظروف طارئة اضطرته إىل  حضوره
، إاّل أّن احلظ مع أّن العقل قد قّرر ذبح اخلروفو  املغادرة يف احلال.
هكذا يبدو أّن و وهلذا ُذبح اخلروف ليًّل وأصبح خبري، جعله الزال حّياً، 

 .، ولو كان غري ذلك جلاء الضيف يف موعدهبشري صاحل من احملظوظني
 
 
 

 
 لم صالح عبد السّ 

 الفرجاني
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املبعوث  كان  ولذلك ،صداقةتربطين به عّلقة صاحل عبد السّلم صديق 
ليبلغين بأنّه يريدين أن أكون وزيرًا للتعليم القذايف يل من ق بل سيف 

ه البحث العلمي؛ فهذلغة  ال أجيد إاّل العايل، فقلت له أنا باحث، 
وعليكم  ،الكثريينليبيا يف  ،يعب على تركها، احبثوا عن غري مهنيت ويص
 .لتويل وزارة التعليم العايل أفضلهمأن ختتاروا 

وهو يقول:  ،لتعليم العايلل وزيراً يصًا ومصرًّا على أن أكون أنا كان حر 
 .فأرجوك أن تقبل، ألفاخريكبري عبد ال يريديا أخ عقيل معّمر 

أنا ال ف؛  ال أعرفه جيداً ينمع أنّ الفاخري بد الكبري ع: عليكم بقلت
 زيلـمن منصاحل عبد السّلم خرج ف ؛وقل لسيف عقيل لن يقبلأريد، 

 .إّنك لن تقبلبلن أقول لسيف  :وهو يقول
حوايل الساعة الثانية ليًّل )صباحاً( بيومني  اختيار الوزراءأتصل يب قبل 

نريد أن نأيت إليك، قلت  واصحى: إن كنت نائمًا ساحمين، وهو يقول
وقريب من  أخراً، قال أرجوك انتظرين أنا يف الطريقال يكون الوقت متأ

 .زلكـمن
 .وزيراً للتعليم العايل تقبلأن عقيل قول أرجوك يا دكتور وهو يجاء 

ّث طلب  ،وزارة التعليم العايل فكان ملّحًا على أن أقبل ؛قلت ال ميكن
ليبلغه  زيلـالدكتور عبد الكبري الفاخري للحضور إىل من وأن يدع مين
قلت عبد الكبري مل يسبق له معرفة ؛ فيهإل أن نذهب معه، أو بأمر  

إن مل يكن أمر دعوته  زيل، والوقت متأخر اترك األمر إىل الصباحـمن
بالنسبة يل هي كانت ؛ فقال اآلن؛ فقلت هّيا بنا، و ضروري هلذه الدرجة

يا دكتور هناك قال: إىل ينما وصلنا ، وحزل الفاخريـالزيارة األوىل ملن
 وأنت كما، الدكتور عقيل هو أمني التعليم العايلسيكون لكبري عبد ا
 الكاتب العام.أنت 
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كأنّه ال يريد أن يستمع هلذه لكن صاحل و يا صاحل أنا ال أرغب، و قلت، 
اتصل صاحل بسيف القذايف  ،باشرةث خرجنا م بنا، ا؛ فقال هيّ اإلجابة
ين نّ وألبنجاح،  متّ قد الفاخري وبني عبد الكبري  أّن اللقاء بيينب وأخربه

ّّ املعايري أو األسس اليت أفهم  مل ، نجاحذلك اللقاء بعطياهتا ملوفقًا مّت
أن قلت يا صاحل على أّي أساس كان النجاح؛ فقال أرجوك يا دكتور 

 .ك األمور متشيترت 
اتصل يب األخ صاحل عبد السّلم هاتفياً اير فرب  71انبّلج نور ثورة بعد 

 .راكأأن لدي رغبة ل إذا كنت يف البيت وقام، 73/3/1177بتاريخ 
 تفضل أنا موجود.قلت: 

أّن شيء من املخاوف كان يصاحبين،  ، إاّل حضر مع وافر الودّ ومع أنّه 
أخذته يف جلسة ومع ذلك كونه يعمل يف دائرة سيف القذايف، ل وذلك

يا وأنا أقول: البلد يف أكرب أزمة، وال من يسمع؛ فقال: خصوصية، 
 يسمع. ليتنا جند من

استغّلل احلاج عّمار أحريبه )قريب صاحل  : أنا خائف أن يتمّ له قلت
 وهو معروف شيخ من مشايخ ترهونة ،عبد السّلم ووالد زوجته

؛ فّل ينبغي أن يشّوه من قبل القذايف وال شيخفقلت: هذا  ؛(والفرجان
 من غريه.

 ضحكولن ي ،كّل شيءفائق ب الشيخ عّمارأّما اليوم ف ،قال: هذا زمان
 .رمثلي وأكثمنتبه ، فهو أحد عليه

عليه أن ينتبه جيداً؛ فقال قلت: ال ميكن أن ُيرتك احلاج عّمار هكذا، و 
اليوم ّلح والنقود على املناطق؛ فيف السّ ّن منصور ضوء يوزّع صاحل إ

ّلح والنقود ، وطلب منه أن يستلم السّ استدعى احلاج عّمار احريبه
ار، ولكن ملقاتلة الثوّ  والفرجان ونةلتسليح املتطوعني من شباب تره

قبل هذا الطلب؛ فقال ملنصور ضوء إذا كان السّلح حلماية يالشيخ مل 



174 

 

والفرجان شباب ترهونة  حاضر، وإذا كان من أجل أن يذهب ترهونة
 ملناطق األخرى؛ فأرجوك أن تعفيين من هذه املسؤولية. إىل ا
هو يقول: لك عندي يف شهر مايو و األخ صاحل عبد السّلم ءين جاّث 

 معلومتان: 
 ؟هيما 

 أّن ابن الشيخ عّمار أحريبه التحق بالثّوار يف بنغازي.: األوىلاملعلومة 
 من أبنائه؟   م نْ 

 بنه خالد )خالد عّمار أحريبه(.ا
  احلمد هلل.قلت: 

ّث قال: ، (اً مبعد تأصبح لقديقول صاحل عن نفسه )ة: الثانيأّما 
على  ،آخرونزيادة هم: وبأكثر ذه الفرتة املقرّبون بّل حدود يف هو 

 .حمّمد إمساعيل رأسهم
 ؟ أال تعرف ملاذا يريدونك أن تكون بعيداً  قلت:

 قال: ال.
ة حفرت شخصيالسيد أّن  ثّ  ،ألّنك فرجاين، وال ثقة يف الفرجانقلت: 

فقال  من هذه الزاوية، اّل ليك إفأنت دائمًا ال ينظر إ ؛بالنسبة هلم خميفة
 يّ لن يضحكوا علعقيل  ختاف يا دكتورال كّل شيء(   )أنا عارف

كما تقول يا دكتور وهم   ،غبة ألن أكون معهملدّى الرّ  ، ومل تعدّ تنيمرّ 
 .ظلماً، ويا ويلهم من رّب العباد لون الليبينييقتّ 
بعد  إيلّ حيث أنّه عاد  عته على أن يعود ثانية؛ فكان األمر كذلكودّ 

؛ فقلت: فّكر يف نفسك، يستمع إيلّ  ام وهو أكثر محاسة ألنيّ مخسة أ
 ما مل تنشق عنهم؟  اً ستكون مطلوب
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قال: استدعاين سيف، وأمسعين رسالة مفادها أنت فرجاين، وال ثقة 
فرباير قد أصدره حفرت ابن عّمك،  71ة وأّن أّول بيان بعد فيك خاصّ 

الذي له عّلقات مع  (عقيل حسنيـ )وأنت على عّلقة جيدة ب
، وأنَّ التوهامي خالد )رئيس جهاز الصّليب ل وعليفى عبد اجلليمصط

األمن الداخلي( قد كتب فيك تقريرًا يقول فيه: )أنَّ أخوك جيهز لك 
ور البغدادي مسكنًا يف اإلمارات( وهذه املعطيات جعلتين أبّلغ الدكت

فر، وستكون حتت من السّ  احملمودي ليضعك يف قوائم املمنوعني
 .وج؛ فخرجتاملراقبة، ثّ طلب مين اخلر 

 وهل قال سيف شيء آخر عين؟
مّا قاله: أنَّ عقيل مل يكن معنا؛ فأنتم مسعتم شكر مصطفى عبد  قال

سالة تعين أّن ترتيباً ما كان يف زيارته إىل فرنسا، وهذه ر اجلليل له عندما  
الصّليب، وحنن  ، وعليوعقيل حسني ،جيري بني مصطفى عبد اجلليل

  .نتابع يف هذا األمر جيداً 
: عليك باخلروج بأّي طريقة يا صاحل بغض النظر عّما قلته يلقلت: 

 وأن تنشق من هذه املنظومة الظاملة.
عمل هبذه النصيحة؛ فخرج إىل األردن ثّ إىل مصر، ولكّنه مل يعلن عن 

 اً لوكاالت األنباء.موقفه رمسيّ 
ويف لقائنا السابق، سألت صاحل عبد السّلم عن الكيفية اليت يرى هبا 

 لقذايف ما جيري يف ليبيا.سيف ا
قال: يرى أنَّ الّناس معهم، وأنَّ الناتو لن يكون قادرًا على االستمرار؛ 

عم، ودوله غري قادرة على ذلك، الناتو يف أزمة؛ فهو يف حاجة للدّ 
 ر ال حمالة.اوبالتايل يرى أهّنم سينتصرون على الثوّ 

ستكون هنايتهم  ،ال يرتقي عن هذا املستوىقلت: إذا كان تفكريهم 
وكذلك الطريقة غري  من غري املتوّقعهي املفاجئة هلم ولغريهم يف الزّ 
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مّت قلت: وخروجاً عن هذا املوضوع أخربين يا صاحل عن حقيقة  .املتوّقعة
 ما عرفته عنهم وأنت على مقربة منهم.

)معّمر  فقونمتّ  ؛ فهم دائماً فيما يقولون قال: مساكني الذين يّصدقوهنم
ة واحدة، ولكن الذي كان جيري هو ، ومل خيتلفوا وال مرّ وأبنائه( القذايف

أفّلم ليس إاّل، يف الظاهر يّلحظ البعض أّن اختّلفات تظهر بينهم يف 
فقون على ، ويف الباطن هم متّ وأخوته( وجهات النظر )بني سيف وأبيه

، ولذلك دائمًا عندما نكون وليس من أجل الليبينيمجيعاً، الليبيني 
ا مع سيف يقول: القاعدة هي: )ال تفىن الغنم وال الذئب جيوع( لوحدن

 . دائماً هم الضحية نوهلذا الليبيو 
قلت: واهلل حّق من يرتكب املنكر ال ميكن أن ينهى اآلخرين عن 

تأّكد أهّنم يف  االحرتاممون عن ارتكابه؛ فقال: ولذلك إذا مسعتهم يتكلّ 
 ضحوا مبحرتمني.قّد ذلك اليوم 

 ؟ماذا تعين
ة إاّل العمل على فلن تكون هلم أولويّ  ؛أعين أهّنم إذا عرفوا أحدًا حمرتماً 

 .وبأيّة طريقة متوّقعة أو غري متوّقعة إفساده
خيتلف عن  العربية األصيلةبطبيعته الفرجاين صاحل عبد السّلم وعليه: 

مع  جمرمني وقتلةو اآلخرين الذين رضوا بأن يستمّروا أعوان وأقّلم وأزالم 
ولذلك كّل من ينتسب إىل عائلة حمرتمة ال يقبل بسفك  ،القذايف فسي

، وهلذا كان صاحل عبد السّلم خمتلفًا عن اآلخرين الذين نيدماء الليبي
ارب النجاة أمام مع أن قارتضوا أن يبقوا مناصرين لسيف القذايف 

 فكانوا من ؛قلوهبم عميت ، ولكن ألنّ (فرباير اجمليدة 71)ثورة أعينهم 
و ل ق ْد ذ ر ْأن ا جل  ه نَّم  ك ث ريًا م ن  }ا ملا جاء يف كتابه العزيز: ني مصداقالغافل

ُرون  هب  ا و هل ُْم  ُْم أ ْعنُيٌ ال  يـُْبص  ُْم قـُُلوٌب ال  يـ ْفق ُهون  هب  ا و هل  ْنس  هل  اجلْ نه و اإْل 
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اأْل نـْع ام  ب ْل ُهْم أ ض   ي ْسم ُعون  هب  اآذ اٌن ال   لُّ أُول ئ ك  ُهُم أُول ئ ك  ك 
 11{اْلغ اف ُلون  

ُْم قـُُلوٌب يـ ْعق ُلون  هب  ا أ ْو }تعاىل:  وقال ريُوا يف  اأْل ْرض  فـ ت ُكون  هل  أ فـ ل ْم ي س 
يف  آذ اٌن ي ْسم ُعون  هب  ا ف إ نَـّه ا ال  تـ ْعم ى اأْل ْبص اُر و ل ك ْن تـ ْعم ى اْلُقُلوُب الَّيت  

 17{الصُُّدور  
ألرض الوطن مؤيداً  العودة اآلمنة صاحل عبد السّلملوعليه: نأمل 

 من أجل بناء ليبيا أم اجلميع.ار بل وثائراً مع الثوّ للثورة، 
كان قبول مهّمة تفاوضية  يف صاحل عبد السّلم عرفته عن قرب وحنن 

الدخول فيها من منطلق وطين، ومل يكن من أجل شخص بعينه؛ 
السّلم: من الذي وراء هذه  فعندما ُدعيت إليها قلت لألخ صاحل عبد

 املفاوضات؟ 
 قال: سيف القذايف.

 وما هو اهلدف من ورائها؟
 قال: رفع احلصار عن الّشعب اللييب.

 قلت: موافق.
الفرنسية بالنيجر كارثة الطائرة مثلي ضحايا  مع وبدأ احلوار التفاوضي 

dc-71  التابعة لشركة(u t a)  ّيف معهم  ضاتنات مفاو اليت استمر
بقيمة فاق تعويضي الوصول إىل اتمّت أشهر تقريباً، بعدها  9ة ملدّ س باري

 الضحايا. ة من أسرأسر  لكلّ دفع يُ مليون دوالر 
ضحية، وهم يقولون  لكله دوالر ّليني الفرنسيون يطالبون بعشرة مكان 

الضحايا فليبيا قد عّوضت  ؛والدم الفرنسي األمريكيال فرق بني الّدم 
ذا حنن ال نريد مطلباً ضحية، وهك لكلّ الر ين دو كان بعشرة مّلاألمري

                                                 
 .719األعراف   11
 .19احلج   17
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من أسر الضحايا أسرة  كلّ دفع لوهو أن يُ  ،مماسوى ذلك املطلب بالتّ 
التابعة  dc-71ئرة الطاضحايا ضحية من  عن كلّ  ني دوالرّليعشرة م
أمر من معّمر القذايف على اليت أسقطت ب الفرنسية (UTA)لشركة 

 .م7999عام  ارض النيجر
يف تلك املفاوضات عرفت أّن صاحل عبد السّلم  ل مشاركيتخّلومن 

ضرورة مين عند كّل ؛ فكان يقده وال مزايد فّل يؤذي، النفس بطيّ 
ث لسات حيدكثري  من اجل  ألتدخل كّلما سخن مناخ التفاوض الذي يف

يف بعض األحيان ات اختّلف ،فد املناظر لنا من الفرنسينيو بيننا وال
يدعو إىل تدخّل ميّكن من أو فض جلساته، ما تؤّدي إىل وقف احلوار 

 العودة إىل طاولة التفاوض.
 كتاباً د جيوم رئيس الوفد الفرنسي املفاوض  ف السيّ ولذلك عندما ألّ 

 اً فطن اً مفاوضحسني ، كتب فيه: أّن الدكتور عقيل شر يف فرنسانُ 
يقّدره  كما كان  ؛ فيقول أنا أقّدرهمع وافر االحرتاماملراوغة ، جييد اً وماهر 

اللغة من الضّوي  يالدكتور عل، هذا ما ترمجه يل نو ن الفرنسيو املفاوض
، مفاوضان متمّيزانعزام الديب كانا و  ،الضّوي ي؛ فالدكتور علالفرنسية

 إذا ضمنملعّمر ونظامه له من االنتقادات  الضويّ  يعلالدكتور  لكنو 
اوض يف ة بعد جلسة مطّولة من التفأّنك يف ذات االجتاه؛ فذات مرّ 

واهلل من البداية ، وبعد أن تبنّي له رأيي يف القذايف، قال يل برلني
ّث أوضح ذلك بضربه ، يومًا بعد يوم ينمومن القذايف يف ليبيا والفساد 

 مثاالً حّياً حدث كما هو يف درج.
يف العهد امللكي  وهذا املثال الذي سرده الدكتور علي الضوي بقوله: 

الطماطم املعّلب من منطقة درج املشتهرة كانت ليبيا تصّدر عصري 
؛ فعندما كان يف منطقة درج ذلك املصنع الذي منه وتعليبه بزراعته

يف  يصّدر عصري الطماطم للخارج، جاءت جلنة لتقييم ذلك املصنع
نتجة ، وكان رأيها أنَّ املصنع صغري أمام الكميات املم تقريباً 7911سنة 
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ه دمصنع، وجاءت اآلليات هلبتوسيع املفصدر قرار  ؛من الطماطم
هبدف توسيعه؛ وإىل اليوم يا سيد عقيل ال طماطم، وال توسيع، وال 

 حىت مصنع موجود على األرض.
 هكذا حنن من مأساة ملأساة. :الضّوي يت: يا دكتور علقل

)ملهي البيل(  ية امللهى الليلييف قضالوفد املفاوض ّث اإلعّلن عن 
قد مّت تكليف  أنّهب د صاحل عبد السّلمسيّ فبـُّلغت من قبل ال؛ بأملانيا

( utaالتابعة لشركة ) dc-71يف قضية الطائرة  املفاوضذات الوفد 
 وهم:، الفرنسية

 صاحل عبد السّلم.ـ  7
 على الضّوي. الدكتور ـ 1
 عقيل حسني عقيل. الدكتورـ  3
 يب.عزّام الذـ  1

الوفد ضاء أعكون منطقية  أكثر  ملاينكانت املفاوضات مع الوفد األ
منطقية معهم كانت فاوضات ملا مع أنّ و مجيعهم من القانونيني، األملاين 

 ختل ا ملإاّل أهنّ  ،ت مع الوفد الفرنسيإذا ما قورنت باملفاوضااألسلوب 
 ني.واحل احلنيمن االختّلفات بني 

اين هو ملللتفاوض من الطرف األ قتدى بهامللف املال كان احلبطبيعة 
 ّليني دوالر لكلّ م ذي مّت التعويض فيه بعشرةلف األمريكي الامل

ضحية، وحنن الوفد اللييب كان أمامنا امللف الفرنسي أفضل ُحّجة، 
بعة أشهر من املفاوضات هلذا املوضوع توصلنا بعد سواجنازًا  إجيازاً و 

   إىل اتفاق ماثل لذلك االتفاق مع الفرنسيني. عبةالصّ 
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 اً ولكن منها تعلمنا كثري جّداً، ة بدأت شاقّ  بدون شكّ تلك املفاوضات 
جماالت التفاوض يف  يدخليريد أن وملن  من فنون إدارة التفاوض،

 قول:أالقضايا السياسية 
 ع(.ع وغري املتوقّ ـ اعتمد يف أرائك على دائرة املمكن )املتوقّ  7
 ـ ال تضع أهدافك الرئيسة يف مواجهة العاصفة. 1
 وقت آلخر. ض لّلستفزازات منك ستتعرّ ـ أعرف أنّ  3
ـ أقبل االستفزازات إذا كانت املفاوضات تسري يف االجتاه املوجب،  1

الغضب، ث أرسل ما يقابلها يف الوقت املناسب الذي  حىت متتصّ 
 تكون فيه الفرصة ساحنة للطرف اآلخر المتصاصها.

ـ أرفض االستفزازات يف وقتها إذا كانت املفاوضات ال تسري يف  5
 .الوطنية يتكاالجتاه املوجب لقض

ـ إذا أردت إطالة زمن التفاوض ألسباب ختدم القضية فأعمل ما من  9
للعودة يف زمن ال  ل حىت تكسب وقتاً شأنه أن ينهي التفاوض ليتأجّ 

 حق.
 ـ إذا كنت يف حالة ضعف عليك بإطالة زمن التفاوض. 1
 ؛عليك باإلسراع بإهناء زمن املفاوضات ومنتصراً  ـ إذا كنت قوياً  9

ا قد يعطي الفرصة للخصم بأن جُيمهع قواه من جديد فّل مُيكهنك فطوهل
 من حتقيق ما أنت تريد.

 ة املفاوضني فعليهم باعتماد املنطق يف التفاوض.ـ إذا متاثلت قوّ  9
فخصمك  وخصمك ضعيف اعتمد على اللغة؛ ـ إذا كنت منتصراً  71

دائرة سيحاول قدر املستطاع أن يعتمد املنطق ليضعك يف  بّل شكّ 
 اإلدانة.

 ولكن ال تُقدهم تنازالتك دفعة واحدة.  ،ـ عند الضرورة أقبل بالتنازل 77
 .من أجل الوطن  مبقابلرت التنازل للضرورة فّل تتنازل إاّل ـ إذا قرّ  71
 لك يف زمن التفاوض. ة رفيقاً ـ ال تضع ُحسن النيّ  73
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ستغرب أْن فّل ت ؛إذا قبلت أن تكون مفاوضًا نيابة عن احلكومةـ  71
 تكون الضحية من ق بل احلكومة اليت أنت تفاوض من أجلها.  

احة ما يقال يف اجللسات الرمسية أو يف جلسات الرّ  ـ كن فطنا لكلّ  75
 املشرتكة.

 فعل سواء أكانت كلمة أم حركة أم فعل. ةكل ردَّ أ  ـ إقر  79
أو  ـ استقراء أفكار اخلصم أو من ينوب عنه قبل أن تُقدهم رأياً  71

 .مقرتحاً 
ـ قبل االتفاق عليك باالعتماد على التحليل أكثر من أن تعتمد  79

 على تقدمي اآلراء واملقرتحات.
 ـ بعد االتفاق ال داعي للتحليل فزمنه قد وىل.  79
وال  ،كن يف دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع قادراً على اإلنصاتـ   11

 .اشاردة وال واردة إاّل وتلمَّ هبترتك 
 فالصرب مُيكهنك من املغالبة. ـ كن صبوراً  17
ضع اللوم عليه كلما اعر الطرف اآلخر حبرصك واهتمامك و شـ أ 11

 هتيئة لك الفرصة يف إلصاق ذلك به.
 ـ تقبَّل اآلخر كما هو لتعمل على نقله ملا جيب. 13
 ؛ـ إذا أحسست من الطرف املفاوض سيجرُّك إىل ما ال ترغب 11

ن من أْن تستجمع أفكارك احة فيه تتمكّ للرّ  ب زمناً فعليك بأن تطل
 وقواك العقلية.

ن حيس الطرف املفاوض ـ حاول قدر اإلمكان يف بعض األحيان أ 15
مه من نصائح خلدمة الطرفني أو األطراف ذات مبا تقدّ  وكأنك حمايد

 العّلقة.
فّل تستعجل على  ـ إذا طلب منك الطرف املفاوض )اآلخر( رأياً  19

مع فريقك  الً ، بل عليك أن تناقشه أوّ ه حىت وإن كنت واثقاً تقدمي
 املفاوض.
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حىت ال تقع يف الفخ   وفكهر جيداً ، تأىنّ ـ إذا طلب منك اخلصم رأياً  11
 من الغاية املرتتبة عليه.

املفاوضني املتقابلني معك على طاولة املفاوضات هم  ـ ال تظن أنَّ  19
 يف غري حمله. جلت استعجاالً ك استعبسطاء، إن ظننت ذلك تأكد أنّ 

 وال تكن مرناً  ،من أجل القضية اليت تفاوض من أجلها ـ كن مرناً  19
 من اجلها. على حساهبا، أي كن صلباً 

ـ حاول قدر اإلمكان أن تستكشف نقاط الضعف يف بعض من  31
 أعضاء الطرف املفاوض لك، وأعمل عليها، وال جتعل القيم قيداً 

بني يديك، وال تغفل حىت ال  ىت تكون قيداً عليك، بل أعمل عليها ح
 تؤخذ منك، وهبا تُقيَّد.

على االستقراء واالستنباط فمعظم ما يثار بني  ـ ُكن قادراً  37
 ة يف جلسات احلوار األوىل هو حديث ُمبطَّن.املفاوضني خاصّ 

ـ ال تغفل عن قوانني نظرية االحتماالت اليت هبا تُقلَّب املعلومة  31
س حديثك أثناء احلوار فعلى أساسها أسّ  ؛ياها وأركاهناعلى عدد زوا

املفاوضني قادرين على  والتفاوض ليكون محَّاال ألوجه، ول علمك أنّ 
نني من الفهم املتعمَّق فّل تظن أهنم غري متمكه  ؛ه من أوجه عدةئاستقرا

الذي به  لنظرية االحتماالت، ولكن حبوارك محَّال األوجه متتلك احلقّ 
ة كيفية أنت تقصدها يف اجتاه استمرار احلوار أو يف اجتاه أيّ  د علىتؤكّ 

 توقُّفه.
أعرف  ،من الطرف اآلخر ك أصبحت مؤيداً ـ إذا أحسست بأنّ  33

ك حتتاج ملراجعة نفسك أو مراجعة الكيفية اليت هبا قد أثرت أنّ 
ي إىل النهايات  ستجد نفسك يف اجتاه بداياته ال تؤدّ املوضوع، وإاّل 

ب  إذا كنت عن قصد  ودراية باملرتتّ ، إاّل لها كنت مفاوضاً اليت من أج
 عليه.    
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جَّة املناسبة ـ أعرف كيف يُفكهر اخلصم لكي تتمكَّن من تقدمي احلُ  31
فعلى سبيل املثال: إذا كنت ليبيًَّا والطرف املفاوض  يف وقتها املناسب؛

سيني بعقل ر يف القضية مع املفاوضني الفرنلك فرنسياً، فعليك أن تُفكّ 
ل واستخلص ر وحلّ باريس، وإذا كان الطرف املفاوض لك أملانيَّا ففكّ 

فعليك أن تفكهر   ؛وفّسر بعقل برلني. وهكذا إذا كان املفاوض أمريكياً 
لت رت وحلّ ا إذا فكّ وحتلل وتستنتج وتفسهر بعقل واشنطن. إمّ 

ن من اخرتاق عقل ك قد ال تتمكّ فإنَّ  ؛رت بعقلكواستنتجت وفسّ 
 والوصول إىل نتيجة مرضية.  ،خر والتأثري فيهاآل

 أثناء التفاوض.تفّكر فيه أنت ـ فّكر فيما  35
  .11ـ فّكر فيما يقال قبل الرّد على ما ق يل 39

 املبادئ التفاوضية، أين العاطفة؟بناء على هذه 
ق القضايا مبصري البلد أو الوطن فّل مُيكن أن جتد العاطفة عندما تتعلّ 

 ها ليتمّ املنطق والعقل حملّ  لتتبوأه بني املتفاوضني. وهلذا حيلّ هلا  مكاناً 
 اخلّلفات أو الصراعات، ولذا دائماً  غم من كلّ التواصل مع اآلخر بالرّ 

يف ميدان العّلئق  داً تزول الصدامات والصراعات ويبقى التواصل سيّ 
 االجتماعية واالقتصادية والسياسية بني بين اإلنسان. 

 وعليه:
يف إاّل أنّه مل يقبل لسوظيفيًا احل عبد السّلم من املقرّبني مع أّن ص
بشراء  كما قبل زمّلؤه اآلخرين  القذايف وأبنه سيفة جلمل بشراء ناق

 ة شراء اجلمل:وإليكم قصّ  ماهلما.جل   (نياق)
الفّلحة الناجحة؛ فوجد ناقة استيقظ الفّلح مبّكراً كعادته لتأدية مهام 

 أهّنا عبثت بإنتاجها من اخلضراوات احلاكم ترعى يف مزرعته حىّت 
بسوء، وذلك خلوفه من اقة من املزرعة دون أن ميّسها والثمار؛ فأخرج النّ 

فّلح آخر ذهب إىل  إىل مزرعةمالكها )الطاغية(؛ فانتقلت الّناقة 
                                                 

م، 1177عقيل حسني، خريف السلطان )الرحيل املتوّقع وغري املتوّقع(، شركة امللتقى للطباعة والنشر، القاهرة،   11
 .193ـــ  199ص 
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احلاكم  وحينما عاد إىل مزرعته وجد ناقة وق لبيع إنتاجه اليومي،السّ 
هو من املزارع األخرى؛ فأخرجها غريها ب تعبثوتعبث كما  ترعى فيها

اآلخر دون أم ميسسها بسوء ولنفس النتيجة، وهكذا كان حال بقية 
إىل  الذهابيلتقون ويقّررون ا جعل أصحاهبا من الفّلحني املزارع، مّ 

احلاكم، وكان الفّلحون مجيعهم من قبيلتني من قبائل الدولة، وحىت ال 
اقبة قبيلة دون أخرى أو حىّت وينفرد مبعاغي، يغضب احلاكم الطّ 

اتفق الطرفان على أن تقول: القبيلة يشكرها على حساب األخرى، 
حلديث مع احلاكم كلمة واحدة، وهي: )الّناقة( على أن تقول البادئة با

بعد هذا االتفاق ذهبا  القبيلة الثانية كلمتني مها: )أفسدت مزارعنا(
رة، وقال هلما: تفضلوا على الطرفان معًا إىل احلاكم؛ فاستقبلهما حبرا

 .عةحب والسّ الرّ 
؛ فقال ذلك فقال الطرف األّول: كلمته املّتفق عليها وهي: )النّاقة(

من  وعيناه تكادان أن خترجا ،الّناقة أصاب الطاغي بصوت عال  وما
 ؟ من شّدة الغضب قلب رأسه

 ، وهذا ما مل يتفقإهّنا يف حاجة إىل مجل  يؤنسها :فقال الطرف اآلخر
. فابتسم احلاكم وشكرهم، وأصدر أوامره على الفور بشراء مجل عليه

 احلرّة. ملؤانسة الّناقة يف مراعيها
هذا ما فعله اآلخرون ودماء الليبيني تسفك بغري حّق، وهذا الذي جعل 

رتي مجًّل للّناقة اليت ، رافضاً أن يشيرتك البّلد ويرحلعبد السّلم صاحل 
 .فساداً  ليبيا أرضعبثت يف 
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 الدكتور 
 زيدانعلي محّمد 

من مواليد متنهنت سابقًا الدكتور حمّمد على زيدان وزير املواصّلت 
عّمه ، و والده رمحه اهلل كان هادئ النفس تقّياً من أسرة كرمية، بسبها، 

فًا يف )متصرّ كان  ،احلاج بشري بن زيدان من رجاالت العهد امللكي
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اته كثري االنتقاد للقذايف ونظامه، ومع ذلك يف حيإقليم اجلنوب( وكان 
أطلق عليه ولذلك ، دون جمامّلت اقدنه النّ لسافاديًا لالنظام يتجّنبه ت
ضّد  بأنّه منشور متنّقلرئيس جهاز األمن اخلارجي موسى كوسا 

 .النظام
فلم يتّم االلتقاء  ؛عيّن كثريًا بداية األحداثالدكتور حمّمد زيدان حبث 

من  منه، بلاحلذر ولكن ليس اب شّدة حذري، به، وذلك بأسب
يف شهر  وعندما أكثر االتصال بأبنائي اتصلت بهاجلميع، 

نت ًا للموعد الذي اتفقنا عليه؛ فكازيل وفقـجاء ملن؛ فم9/1177
غم من بالرّ هذا نا ئام الدراسة بسبها وطرابلس غالبة على لقاعّلقة أيّ 

درجة متفاوتة من ن لكّل ولك ،بضلوع كًّل مّنا وطُ األوجاع اليت حت
برغم شّدة على الضيم والظلم ؛ فهناك من صرب درجات التحّمل

 وهناك من نفض الغبار عنه وثار من البداية مع الثائرين.، اوجاعه
 زيدان كيف األحوال؟ 

 يعمل. ذاسيئة جّداً، ومل يعرف اإلنسان مااألحوال 
 يعرف اإلنسان مل كّل الذي جيري ليًّل وهنارًا على رؤوس الليبينيبعد  

 التاريخ يا دكتور حمّمد ال يرحم.يفعل!  ذاما
قال: أسريت يف تونس، وأنا مكّلف مبهّمة إىل دول الكارييب )أمريكا 

 الّلتينية(.
 قلت: إذن الفرصة بني يديك.

 أتركين أفّكر.قال: 
 يا دكتور حمّمد؟ رتزيل، ماذا قرّ ـجاء بعد يومني ملن

 .نشقاق حيتاج ميّن إىل املزيد من التفكري، ولكن االالسفررت قرّ قال: 
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ار، صل مبن تعرف من الثوّ خترج، وتتّ أن ة بني يديك املهم قلت: الفرص
ّّ  تسافر يفأن ومن العيب  ظام يف من أجل النظام، والنرمسية ة مهّم

يف بإذن اهلل تعاىل ام معدودات سيكونون ّلل أيّ خار امه، والثوّ أخر أيّ 
افطن يا  .يا حمّررة بتحرير العاصمة )طرابلس(وستكون ليب ،ةيالعزيز  باب
 .رجل

؛ فأنا أعرف جّيداً إّنك ضّد النظام، وهلذا قال: يا دكتور ال تظّنين سلبياً 
 ل.ن أفعجئت إليك ألخذ رأيك فيما جيب أ

 عليك باالنشقاق دون أّي تأخري، وإاّل سيأيت اليوم الذي ستندم فيه.
لسّلح للثّوار عن طريق أحد قال: لعلمك أّنين قد سامهت يف شراء ا

ر نالوت ( ومّت إمداد ثّواأقاريب وهو: عادل اهلادي عبد السّلم )نسييب
  .)من مدينة نالوت( الثائر حسن حمّمد الشيخهبا عن طريق 

هذا موقف أحييك عليه، ولكّنه ال يكفيك عن االنشقاق عن النظام 
 الذي أنت الزلت وزيراً من وزرائه.

يرغب أن  وهوسليمان الشحومي، مّت معه من ق بل  لاتصاأخربين بمّت 
 أبناءاملؤثرين من ثّلثة من من أجل إجراء لقاء ومناقشة مع  معهكون ي

الذين تربط الدكتور حمّمد زيدان عّلقات متينة هبم،  ،الثائرين مصراته
 يف تونس )مدينة جربة(. اللقاء وسيكون هذا

يلعب سمصراته  أبناءن أّن أحداً مبهل تعتقد أنت أو الشحومي قلت: 
 مشجباً ليس إاّل.، أنصحك أن تأخذ هذه الشهداء بدماء أخوته

بالرأي؛ فخرج إىل أن حتّررت  سآخذ :وهو يقول نيمن بعد يوم جاءين
ما ويا ليته أعلن ، مسياً وأعوانه دون أن يعلن موقفًا ر  القذايفليبيا من 

 .ألفعال القذايف وتقتيله لليبينيمسعته منه من رفض  
ومن بني ما قاله الدكتور حمّمد علي زيدان أنّه التقى مع مسعود عبد 
احلفيظ يف سبها، وحتّدُث معه عن مدى إمكانية نقل حقيقة ما جيري 
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البن عّمه القذايف. فقال رّد علي مسعود بقوله: مع أّنين ال أثق فيك يا 
مع  امهونناؤه، ويرتك القذاذفة يتفبكثرياً، ولكن يا ليته يرحل هو وا  زيدان

  الليبيني.
تدّل على لسان مسعود عبد احلفيظ،  وتفسري هذه النتيجة اليت ظهرت

أن  بما جين يفعل يستطيع أ ال لكّنهغري راض  عّمار جيري، و  هأنّ  على
  يُفعل.

ما رواه يل  ،مسعود عبد احلفيظ عنالدكتور زيدان رواه وما يؤّكد ما 
عاصمة من قبضة كتائب بعد حترير الالعميد مسعود فرحات بقوله: 

حتّدث معه مسعود عبد احلفيظ حبضور آخرين وعرض عليهم القذايف، 
ويعلنوا انشقاقهم عن  ،سبهااجتماعات مبدينة أن يلتقوا يف قاعة 

 ، ولكن انعدام الثقة بينهم مل جتعلهم يلتقون.النظام
يتحّدث معي بكّل صراحة دون زيدان  علي وعليه: كان الدكتور حمّمد

، ومفاسد من مظاملوأبنائه  ّما جيري من القذايفعدم رضاه عي أن خيف
أّن الذي   مع فارق  مع ظله،  ثحدّ ولكن حديثه معي بقي كمن كان يت

حتّدث مع دان ولكن زي .؛ فأجابظّله سأله القذايفمع ث تحدّ كان ي
 كم هذه القّصة:يلإو  ظله دون أن يعطي ظله فرصة لإلجابة،

الفقري  أنّ احلاكم ؛ فّلحظ (الطّاغية)كم أحد الفقراء مّر بقربه احلا 
رتب منه وسأله: مع من ؛ فاقيتحّدث وحده دون أن يكون معه أحد

 ؟تتحّدث
 وملاذا حتّدثها؟ة ثانية: فأجابه مع نفسي؛ فسأله احلاكم مرّ 

 ب ميّن إليها ليحّدثهايأحدثها أنا فمن هو القر مل فأجابه الفقري: إذا 
 نيابة عيّن.
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ّنين إك؟ فأشار الفقري إىل ظّله وقال: ن هي نفسوسأله احلاكم: أي
الذي يتهمين بأّنين السبب يف مشاكله وعدم ثباته، ولعّله  حدث ظّليأ

 يف ذلك. على حقّ 
احبه مرّة ثانية جلس احلاكم جبانبه ليستمع إىل حوارمها؛ فقال الظل لص

 شاكلي وقلقي وعدم ثبايت.أنت سبب م
احلارقة، فقال  ن أنا، بل الشمسفرّد صاحبه عليه: ال تظلمين مل أك

 الظل: ال تُعّمم األحكام.
: ماذا تقصد بذلك؟ فقال: أقصد أّن الشمس مل تكن فسأله صاحبه
 يل، ولكّنها حارقة بالنسبة إليك وحدك.حارقة بالنسبة 

ابتسم احلاكم جلديّة احلوار الذي دار بينهما، وقال هلما: ال داعي أن 
رفيقان، وقبل أن أغادر لتأدية مهامي، أوّد وأنتما اخلّلف بينكما  يشتدّ 

 أْن أعرف أسباب مشكلتكما. فسأله الفقري: 
هل تقرأ أيها احلاكم؟ فأجاب بنعم. فكتب الفقري على ظّله: سارق 

 الدولة ال حياكم وسارق اخلبز تقطع يداه؛ فسأله احلاكم:
 من هو سارق الدولة يا هذا؟
ارجي واآلخر داخلي، اخلارجي أحدمها خفأجاب الفقري: أهّنما اثنان: 

ذبابة حّفار الساق، والداخلي أنت كما قال يل ظّلي؛ فأرحل خري لك 
 من أْن ترّحل.
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 الدكتور 
 جمال اللموشي

األمني السابق هليئة التمليك وتشجيع الدكتور مجال اللموشي 
ر شخصية مرنة استيعابية، تقدّ له ، مدينة غريانمن االستثمار، وهو 

ة ات مرّ عّلقة حسنة بأخي حسن عقيل الذي سألته ذ لهو اآلخرين، 
، وكان ذلك بعد أن مسعت من شياللمو مجال موقف الدكتور عن 

صاحل عبد السّلم الفرجاين أّن الدكتور مجال اللموشي تقّدم بطلب 
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إجازة للدكتور البغدادي احملمودي، ولكن الدكتور البغدادي مّهش على 
بعبد الرزاق جيدة اللموشي على عّلقة  لالدكتور مجاطلبه بقوله: )أّن 

 العرادي( ولذلك تتعّذر املوافقة.
الذي طرحته بقويل: ما  السؤالوكانت إجابة أخي حسن عقيل على 

 اض  أنّه غري ر وبوضوح  : يبدوبقوله الدكتور مجال اللموشي؟موقف 
 على ما جيري، ويف اعتقادي أنّه لو جيد من يشجعه سينشق.

 أنا. يّ لالتشجيع عف ؛دعوه إىل منزلك وابلغينقلت: أ
خي حسن عقيل؛ فأبلغين، جئت ملنزل أاللموشي مجال جاء الدكتور 

 .على الفور
ونفسه املرحة تكاد خترج مع   ب الدكتور مجال اللموشينجبجلست 

كلماته لتعانق نفسي، اليت هي األخرى تكاد أن خترج مع كلمايت 
 وكيف األحوال يا دكتور مجال؟ لتعانق نفسه. ومن بعدها سألته:

 ظهري.قال: 
قلت يف نفسي لقد فتح يل الباب على مصرعيه من البداية، ّث قلت 

رعة لعّلجه؛ نا ظهورنا، ولذا جيب عليك اخلروج بوجه السّ له: كلّ 
ظرها، اليت كنت انت سالةأن يقول يل: لقد وصلت الرّ  ودّ فضحك وكأنّه ي

 هكذا؟ وذلك من خّلل قوله إذن أنت
 نا ظهورنا.نعم كلّ قلت: 

، ضمنّياً  صدقل ما أ باههسن انتحلوكذلك  ،اليت مل تتغريّ فرحت لفطنته 
 د.وضحت، سأسافر دون تردّ  قول اآلن األمور بالنسبة إيلوهو ي

 .قطارقلت: مازحاً إذا مل تسافر يفوتك ال
 .األربعةبيننا حنن مع وافر التقدير املتبادل نا ضحك
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 سافراللموشي الدكتور مجال  :حسن وهو يقولأخي  جاءينم ابعد أيّ 
 .بسّلم
 احلمد هلل.قلت: 

 ،اتصل يب الدكتور مجال اللموشي والفرحة متأل صدره وذات مرّة
ء الذي أجريناه يف منزل أخي حسن تتسابق مع  ذلك اللقاوكلمات 

فارسًا بيننا. ّث قال: يف ذلك اليوم كانت  ات وجودهثب  كلماتنا لتُ 
ولعلمك يا دكتور عقيل، وقد دفعتين أكثر، ة جّداً، رسالتك يل واضح

 .بعد ذلك اللقاء معكم بتسليح جمموعة كبرية من الثّوار لقد قمت
 قلت: من أّي مدينة؟

وعائلة املسعودي يف ميزران،  ،عائلة السوحيلي قال: من طرابلس، ومنهم
ان وعائلة احلامي بسوق اجلمعة، وعائلة الغرياين واحملجوب بتاجوراء، وك

الفضل يرجع إىل األخ نوري الزكراوي )ضابط من اجلنوب( الذي كان 
 ّلح وهو يشرتط علّى أن ال أذكر امسه.ميّدين بالسّ 

 إذن عليك بعدم ذكر امسه، وجيازيه اهلل خرياً عّما فعل من خري.
)مدير عام  منصور املصباحيصّلح  قيدالعهكذا أوضح يل موقف و 

كما يقول الذي  به عّلقة جيدة، و تربطه  الذي شركة اإللكرتونات(
جهاز اتصاالت  351عطاب الدكتور مجال اللموشي بالتنسيق معه مّت إ

كان النظام يف ذلك الوقت يف حاجة تلك األجهزة اليت   ،ال سلكية
 مل يتمّ  ،منصور املصباحيالتنسيق مع العميد صّلح نتيجة ة هلا، و ماسّ 

اليت طُلب منه و عمل إصّلح أجهزة االتصاالت العاطلة عن الأيضًا 
بالرغم من اإلصرار عدم إصّلحها إصّلحها، بل كان مصرًّا على 

؛ فمع الكتائب األمنيةواالتصاالت اليت أجريت معه بشأهنا من قبل 
إاّل أنّه وضع  ،ألف دينار إلصّلحها 337 كما يقول  م أحالوا إليهأهنّ 

وضعها ة أنّه غيار، واحلقيق قطعكامل القيمة يف املصرف بذريعة استرياد 
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أجهزة كانت اليت   األجهزةتلك إصّلح  ال يتمّ حىت  ،لتصبح جمّمدة
 إليها. ماّسة القذايف يف حاجة 

بعد ذلك االتصال أتصل يب من ديب، بعد التحّية والسّلم، قلت: 
 وماذا فعلنا بعد اخلروج؟
أحد يف تونس املصرايت باملهندس حمّمد املنتصر  قال: كان يل أّول لقاء

ألف دينار من أجل  151بلغه حباجته إىل مبلغ الذي أار احملرتمني، الثوّ 
سيارة دفع رباعي إىل جبل نفوسة، فاتصل بشخص من  31استرياد 

الذي بدوره و رجال األعمال وهو األخ )نوري أمحيده( املقيم يف تونس، 
ار جبل ومّت استرياد السيارات وأحيلت إىل ثوّ  ،بدفع كامل القيمةقام 

 .نفوسة
، وجيازي األخوين حمّمد املنتصر جيازيك اهلل خريًا يا دكتور مجالت: قل

 .واألخ نوري أمحيده ألف خري
ففي تونس   ؛يا دكتور عقيل كّل شيء من أجل الوطن يرخصقال:  

يف متابعة الثّوار هناك، وبعد  كان ألجهزة االستخبارات الليبية نشاط
شخصاً  19ائمة ومعي يف ذات الق ،مطلوب من قبلهم أن علمت بأين

يف والتحقت بغرفة العمليات االمارات، قّررت السفر إىل آخر، 
يف مكاملة األخ حمّمد العرادي قال عنها يف ديب، واليت القنصلية احملّررة 

ًا )مبا فيها من رمسيّ  إقرارهامّت هاتفية معي بأهّنا القنصلية الوحيدة اليت 
ن ق بل اجمللس الوطين سهم القنصل نوري اخلدوري( ممتطّوعني وعلى رأ

طرد ، ولذا فقد مّت رئاسة املستشار مصطفى عبد اجلليلاالنتقايل ب
 فرباير. 71العناصر املوالية لنظام القذايف وحّل حمّلهم املنتمون لثورة 

الدور الذي  عليهًا افيخهو واحٌد من الذين مل يكن وحمّمد العرادي 
دور و دوره  ليّ اً عافيخيكن  ويف املقابل مل ،فرباير 71جتاه ثورة  قمت به

ه سليم يف اإلمارات وأخوته هنا يف مدينة طرابلس، فهو وأخوه أخي
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سليم على رأس الداعمني للثورة جهدًا ومااًل وعّلقات قد استثمرت 
 .مع ْثار النصرأحسن االستثمار فأنتجت ْثاراً 

ال سليم العرادي أخيه كانت االتصاالت بيين وبني حمّمد العرادي و 
مشّفرة، حيث التنصت تكاد أن تكون د تنقطع، ولكّنها مكاملات تكا

إذا ما استثنيت مكاملات شهر  ،امن أجهزة ذلك النظام، هكذا كنّ 
نفّك عن م اليت كانت اجلرأة من جانيب يف بعض األحيان ت9/1177

أكرب،  تلك الّرموز والتشفريات، ولكن يف املقابل كان حرصهم عليّ 
؛ نية وال تشفري يبهمهانا وأصبحت مكاملاتنا علأصبحوحبمد اهلل تعاىل 

ي من حولنا سرّاً، وهكذا فكانوا يسألون عن أحوالنا جهراً، وعّما جير 
  حواهلم نسأل بذات الشفرتني )جهراً وسراً(.  حنن عن أ

 مجال: إّن هذه القنصلية وعود إىل تلك القنصلية املتمّيزة يقول الدكتور
 وفرنسابإيطاليا )بغرفة العمليات  وثيقةعلى عّلقة ارتباط كانت 
باألخ مجعه القماطي هناك،  يتصلكان واليت من خّلهلا  ، (وبريطانيا

كانت معظم االتصاالت تتّم من أجل حتديد مواقع الدبابات وحتركات و 
 .ظلماً وعدواناً  اليت تداهم وتدك املدن الليبيةالكتائب 

يننا تزقة كان االتصال بوبعد أن حتّررت ليبيا من القذايف وكتائبه واملر 
خبار ما هي األحدى االتصاالت سألته: فرحة ال تساويها فرحة، ويف إ

 ؟وأنت هناك اليت كانت تفرحك بني احلني واحلني
ّم يتقة يف كّل ما الدّ  تظهرة عندما ، خاصّ يفرحين م للثّوارأّي تقدّ قال: 

تلك الفرحة اليت مألت صدري  ، وأخصّ حتديده من أهداف للثّوار
من مدينة  اً مكان متقدّ   من الدبابات الذيتل ذلك الرّ مّت تدمري عندما 
 عن طريق وادي القواسم.إىل مدينة غريان  ترهونة

 غريان بالتحديد؟مدينة ت وملاذا خصص
 ألهّنا مسقط رأسي وأهلي هناك.
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إىل ديب من تونس قبل حضوري لعلمك يا دكتور عقيل مّت قال: و 
بد اجلليل الذي يعرفين ويعرف اذ مصطفى عاتصلت باملستشار 

؛ فطلب مين أن أقوم مبا يف جماالت العلوم االقتصادية واملالية ختّصصي
الوطين ستطيع القيام به من أجل تسييل األموال اجملّمدة لصاحل اجمللس أ

 ليبيا.من ّلح للثّوار يف أّي مكان وكذلك توفري السّ  ،االنتقايل
ري الكندي يف تونس وسأله عن نّه التقاء بالسفعلى ضوء ذلك قال: إ

ة من مدى إمكانية دولته كندا يف تقدمي املساعدات للشعب اللييب خاصّ 
)االسلحة ومواد اإلغاثة( وكذلك طالبه باالعرتاف باجمللس االنتقايل 

، وقال: أّن كندا بعد هذه املقابلة مثًّل شرعيًا ووحيدًا للشعب اللييب
  .االنتقايلالوطين بعشرة أيام اعرتفت باجمللس 

حصر أصول مصطفى عبد اجلليل  املستشار طلب منه وقال: لقد
وأحال  ،اتصل به الدكتور حممود جربيلمن بعده و الدولة يف قارة أسيا. 

وذلك  ،إليه رسالة يكلفه فيها باالتصال بست دول من شرق أسيا
 واستثماراهتا.بشأن حصر ومتابعة أصول الدولة وامواهلا 

السفري الباكستاين الذي كما يقول تربطه ديب التقى يف نّه إقال: كما 
عّلقة صداقة به، وطلب منه مساعدته يف أن يلتقي بسفراء تلك الدول 

من  توفق وكان األمر كذلك الستة اليت كّلفه هبا الدكتور حممود جربيل.
 .ورائه توفيق، انتصرت الثورة واهنزم الطغاة
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 نصر عبد اهلل العجيلي
 ّلح اجلويعقيد بالقوات املسّلحة يتبع السّ  يبد اهلل العجيلنصر ع

مدينة طرابلس )جنزور( م، 7991مواليد ، من )الطريان العمودي(
بو أخي أ؛ فطلبت من فه الرّافضة ملفاسد القذايفمواقمسبقًا أعرف 
ن من أجل أ، صل بهأن يتّ  عّلقات متمّيزةبه  هبطالذي تر عقيل  القاسم

حلركة إعاقات ، ويعمل ما ميكن أن يعمله من يدال يقف مكتوف األي
وأن ، ومواقعهم العمودية إذا ما جاءهتم األوامر بضرب الثوار لطائراتا

، الذين معه على القيام بأّي عمل يدعم الثوارخرين دفع اآليعمل على 
 .وعليه أْن يعرف أّن احلياة وقفت عزّ 

حتت األمر،  نصرله: بقو ئنًا وجاءين مطمالدكتور أبو القاسم  التقى معه
 فرباير. 71يء خدمة لثّوار ّي شللقيام بأمستعد و ولن يتأّخر، 
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أينما ، و بالتحديدداخل قاعدة معيتيقة  جيريغنا أّول بأّول عّما بل  وسيُ 
يوم وزمّلئه معه وجد ألداء مهّمة، وأّول نشاط أقدم عليه 

السرب اخلاص يوم أن جاءهتم جلنة مكّلفة من قبل  ،م17/1/1177
( m9) ةالعمودي جل تركيب وتسليح الطائرةحلراسة القذايف، من أ

بالصواريخ والقنابل وتركيب مدفع رشاش داخل مقصورة الشحن، ولكّنه 
اً، وال توجد وآخرون اقنعوا اللجنة بأّن الطائرة ال ميكن تسليحها فنيّ 

ل: أنّه باإلمكان القيام مبا هو قاكما و إمكانية لرتكيب املدفع الرشاش، 
وضعوا العراقيل الفنية أمام  فرباير 71مناصرة ثورة طلوب، ولكن لغاية م

 طُلب.وأمام ما من طلب منهم 
أحد أفراد ّن : إالعجيلي أجل إنصاف الّناس يقول العقيد نصرومن 

نّه باإلمكان تركيب عرف جيدًا أاللجنة وهو: العقيد مصطفى برباش ي
 .الّنظر عن ذلك العمودية، إاّل أنّه غضّ  الطائرةتلك وتسليح 

أّما اللجنة اليت وضعت العراقيل يف سبيل عدم إصّلح ما كّلفوا 
 من: كّونتفهي تبإصّلحه من الطائرات العمودية 

 العقيد مهندس مجال الصديق أبو عرقوب )سوق اجلمعة(.
 العقيد فيّن نصر عبد اهلل العجيلي )جنزور(.

 د اجليّلين إشكال )الزاوية(.العقيد مهندس السيّ 
 فين حمّمد الفّلح )طرابلس(.  ءرئيس عرفا

اليت  وعندما جنحت حماوالهتم هذه بإبطال املستهدف، ُكلهفت اللجنة 
بالعمل على م 13/1/1177يوم العجيلي العقيد نصر  من بينهاكان 

( إصّلح الطائرتني العموديتني املتواجدتني مبطار )الشهيد حممود الّزروق
كما يقول   ماال يأخذ إصّلحهيط ن على عطب بسوهاتان الطائرتا

ساعة ونصف من الوقت، ومع ذلك مل يتّم  يالعقيد نصر العجيل
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حتديدًا يف و املستهدفني بالقصف إخوتنا قصف  إصّلحهما كي ال يتمّ 
 مدينيت إجدابيا وبنغازي.

ن بغرفة العمليات ة العاملو مع آخرين وخاصّ العقيد نصر العجيلي عمل 
جيل بعض ومدنيني( على تأ وأفراد)ضباط  واإلرصادوالتلقني اجلوية 

لنقل املرتزقة، ولكن هذه  حّلت املغادرة إىل مدينة بنغازي واالبرقالرّ 
العراقيل عادت عليهم بغضب ضباط من كتيبة مخيس القذايف الذين 

 .وهم بقاعدة معيتيقة م11/1/1177 حلقوهم بسيل من الشتائم يومأ
يف عرقلة تركيب  أيضاً دور رائع جلويوهكذا كان للعاملني بقسم النقل ا

برغم ، (19أو إسقاط القنابل للطائرة )اليوشن  بإنزالالسّكة اخلاصة 
ه بدعوى أنّ  وابي يستجملاألوامر الشديدة اليت أصدرت إليهم، ولذا فهم 

 ال إمكانية لرتكيب السّكة.
العاملني بغرفة سن عّلقاته مع نظرًا لوجوده بقاعدة معيتيقة اجلوية وحُ و 
لك الطائرات اليت جاءت تمتّكن من معرفة  ،لعمليات اجلوية واإلرصادا

ثّلثة من نوع حسب قوله: تلك الطائرات ، وكان عدد من اجلزائر
ولذا كانت مهّمته االستمرار يف (، C731)اليوشن( ومخسة طائرات )

العمل من أجل تعطيل ما ميكن تعطيله من طائرات، ومن أجل معرفة 
 ثّوار به. ما جيري وإبّلغ ال

، ّن املنتسبني لقاعدة معيتيقة اجلويّة هم ثّوار: إودائمًا العقيد نصر يقول
كّل من أحتدث   وهذا ما كنّا نأمله يف كّل مكان من ليبيا؛ فهو يقول:

 جده أكثر ثورية مين.يف القاعدة أمعه 
ات تعطيل بعض الطائر أنّه قام ب ،العقيد نصر عبد اهلل العجيليقاله ومّا 
ن ا بأهّنم متعاطفو اليت يصف طياريه واو(.ودية املتمركزة بقاعدة )العم

 مع الثّوار.
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، ثائرًا مع الثّوار كتشف أمرهأبعد أن العقيد نصر عن األنظار اختفى 
مّت القبض و من السّري والعلين، ُحوصر منزله مبجموعة من عناصر األ

 ر طرابلساملنتمي هو االخر لثّوا د عبد اهلل العجيليحممو  على شقيقه
 . م7/1/1177يوم 

ليًّل مع ثّوار طرابلس  طاً نصر خمتفيًا هناراً، وناشأصبح العقيد  بعد ذلك
 .(نزورجب مبنطقة ) الغيب الذين اختذوا نقطة متركزهم 

 االسلحة اآلتية إليهم من تونسيستقبلون ثّوار جنزور  مع كان   وعليه
ون عكانوا جيمم  أهنّ عن طريق جبل نفوسة، ومّا كانوا يقومون به: 

جتهيز و  ،بعض املستشفيات امليدانيةيز هجتوالعمل على ، األموال للثّوار
 ما عند املنطقة الغربية إليهم من الستقبال الثّوار اآلتنيبعض املباين 

 دخول طرابلس.وقت حيني 
 وبعد التحرير سألته:

 من تتذّكر من الذين ساعدوكم مساعدة مباشرة معلوماتية أو مادية؟
من )من رجال األمن الداخلي( : العميد املربوك أبو عجيلة صوان قال

سكان غوط الشعال، الذي كان ميّدنا باملعلومات املتوّفرة لديه من 
خّلل التنّصت على اتصاالت الدكتور البغدادي احملمودي مع العامل 

 .، وكذلك اتصاالت بعض املسؤولنياخلارجي
طويبية على رأس من مجع وعبد الباسط سامل الشتيوي من منطقة ال

 ّلح.املال وقّدم السّ 
 ثّ سألته:

ر اجلوي الرتكيز على إصّلح الطائرات قرار احلظ بلق  كان ملاذا  
 العمودية؟
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 وأّما املستهدف قال: ألّن الطائرات العمودية ترّكب الرّشاشات عليها، 
هو: ضرب الثّوار يف أماكن انتشارهم كأفراد )ضرباً عملية تركيبها من 

 باشراً(. م
بتحّدي املخلصني من رجاالت السّلح اجلوي، احلمد هلل أنّه 

اليت العمودية، مل يتّم إصّلح الطائرات واملتعاونني من املدنيني معهم، 
  د.افر ألو أصلحت الستهدفت بالّرصاص رمي الثّوار مجاعات و 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 خامسةالمحطُّة ال
 

 أمر القبض 
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 على عائلة عقيل
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمر القبض 
 على عائلة عقيل

جذورها  ،مبنطقة الشاطئ تعّد أكرب عائلة يف قبيلة املقارحةعائلة عقيل 
تربطها مبن هلم  ومدينة مصراته اجملاهدة، وفروع ،ضاربة يف مدينة ازليطن

إىل  البعض منهمتنّقل  غريان وسيناون،مدينة يف صلة بتلك اجلذور 
 هناك.كل منهم  واستقرّ  مدينة طرابلس ومدينة بنغازي

؛ فهي مل مالمن نظام معّمر القذايف حبائل اآل هذه العائلة قطعتوألّن 
عندما و ، رفقتهيف  امنه أحد كانعندما   كما كان يبدو هلا  تنظر إليهتعّد 

كان البعض منها رافضاً ذاته  يف الوقت و ، الثوريةه جلانالبعض منها دخل 
ثبت أنّه  ،للبعض منها فما كان يبدووعليه ؛ كّل شيء من البدايةل
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املباشر االنسحاب، ّث املعارضة، ّث العمل  ليس كذلك؛ فقّرر رؤوسها
أن  إىل تابعةت املراقبة واملّلحظة واملعوا حتض  ، وهلذا وُ فرباير 71ار مع ثوّ 

 وفق الوثيقة املرفقة.بالقذايف إىل إحالة أمرها إىل أجهزة األمن  بلغ األمر
أمر  من بعده؛ فكان إصدار  أمراً تنتظر  ال لتلك األجهزة بطبيعة احلا

 .القبض لوال فضل اهلل
تلك املوجب لنشاط بال؛ فكان للنظام معرفة تاّمة اجمليدة الثورة بدأت

النظر عنها، حىت ال  غضّ  حاولإاّل أنّه  ،فرباير 71جتاه ثورة األسرة 
من ن تتمكّ إىل حُلمة  ملكّون االجتماعي الذي ترتبط بهجتّر غريها من ا

مل  يف عدد  من أفرادهاتريد، ولكن كتابة التقارير خّلهلا من عمل ما 
إىل من مدينة سرت )تقريراً( جاء ذلك الفاكس املرسل إىل أن ، ينقطع

م حتت رقم 11/9/1177القذايف شخصّيًا بتاريخ 
مجيعهم  وهموحيتوي جمموعة من األفراد وعائلة،  (1515199111)

 األفراد هم:يعهم منشقني، و ، ومجالشاطئ من منطقة الزوية
)رمي عبد اهلل  ي وهو ابن أبن خاليتـ عبد اهلل حمّمد بشري الزو  7

إلقاء ومّت دورًا ثوريًّا نشطاً، يف طرابلس لقد لعب رمحها اهلل، العجيلي( 
  تحّرر إاّل مع حترير العاصمة حاضنة اجلميع.القبض عليه، ومل ي

 ـ ابو بكر خمتار الصيد الزوي. 1
 بد الرمحن عبد اهلل يوسف الزوي.عـ  3
 ـ على حمّمد التليب الزوي. 1

هؤالء األربع هم من أسر حمرتمة، فلم يقبلوا بالظلم؛ فثاروا مع الثائرين 
 ىمن أجل القضاء على الطاغية وحترير ليبيا من نظامه الذي جثم به عل

 عاماً. 11الصدور 
أهّنا عائلة من ب ،فيها رت التقاريالعائلة فهي عائلة عقيل، اليت ُكتبأّما 

يذكر أّن مصطفى قبيلة املقارحة، بالزوية الشاطئ، أغلبهم منشقني، 
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األسبق )عقيل  أمني التعليم العايلعبد اجلليل تربطه عّلقة هبم، وحتديداً 
، حيث حضر مصطفى عبد اجلليل أكثر من مناسبة من حسني عقيل(

 .(مرفقاً ّص الذي حيتوي هذا النسيكون التقرير )، ومناسباهتم
 الذي قام بإحالته إىل اللجنة األمنية معّمر القذايفأحيل هذا التقرير إىل 

)الغرفة األمنية العليا( وأحال صورة منه إىل عبد اهلل  املكّلفة من قبله
م 1/1/1177السنوسي شخصّياً، وطلب منه وفق هتميشته املؤّرخة 

 .فقةوفقاً ملا هو مبنّي بالوثيقة املر  )إهناء احلالة(
 ولسائل أن يسأل:

 ماذا تعين كلميت )إهناء حالة(؟
 أقول: 

األساليب املعاجلة بكّل  عنتعين مّا تعنيه، أّن ال يتأخر عبد اهلل 
مسع أريد أن يوّد أن يقول: يا عبد اهلل ال أ القذايف وكأنّ أي  املمكنة؛

 ر.فرباي 71ثوار املنتمني لمرّة ثانية أّن هذه األسرة ال زالت يف حساب 
كما أهّنا تعين مّا تعنية عليك يا عبد اهلل هبذه العائلة املارقة، وأنا ال 

 سواك يف اختاذ االجراءات املناسبة حياهلا. اً انتظر أحد
هناء حالة( وردت بصيغة األمر الذي ال جمال للمناورة إوعليه: فكلميت )

اء بصيغة اخليار؛ فلو كانت خيارية لكانت الصيغة )إلهن ترد وملفيه، 
   حالة( ومل تكن بصيغة )إهناء حالة(.

مل تنه  يا عبد اهلل هذه  إنْ تعين: كلميت )إهناء حالة( األمرية   تعنيهومّا  
أحيلت  وهذا ما حدث بالتمام،احلالة؛ فسيكون أمرها بني يدي غريك، 

 هبذا األمر عبد اهلل مل يقم بأّي شيء جتاهنا، ومل يعلمنااحلالة إىل غريه؛ ف
جّيداً يعرف كان ذلك التاريخ   قبليب وال من بعيد؛ فعبد اهلل ال من قر 

مبا  فرباير، ولذا ال استغراب بالنسبة له 71الّتام لثورة  احنياز عائلة عقيل
من عدم إقدامه على ما ميكن بالنسبة لنا ال استغراب كذلك و  .بـُّلغ به



204 

 

كرها ينا ويلحق الضرر بعائلتنا، وذلك لتلك األسباب اليت سبق ذ أن يؤذ
 عندما تناولت شخصية عبد اهلل السنوسي بالبحث.

وعلى رأس ما قاله  ،يف أحد   يثقال كما قال بشري صاحل  وألنَّ القذايف
مّا ؛ نتمي إليهامن بينها القبيلة اليت نال يثق القذايف فيها، ثّلثة فئات 

 الذيو  ،األمنيةإىل الغرفة احملال إليه من سرت التقرير حييل القذايف جعل 
من األئيس جهاز ر تلك اإلحالة من القذايف هو  أمر التعامل معتوىّل 

يوم بتوجيهها  بدوره هو اآلخر)التوهامي خالد( الذي قام  الداخلي
وهو )لواء ملسؤول على املنّفذين ألوامر القبض إىل ام 3/1/1177

  الوثيقة املرفقة. علىوذلك وفقاً للتوقيع املؤرّخ  منصور السمايت(
ّن الذي جعله وثيقة ما جعل هذا التقرير وثيقة رمسية أقول: إ وعود إىل

 :منها موررمسية أ
بتاريخ )مؤمتر الشعبية بسرت( وذلك  ربق من جهة رمسية،إنّه مُ  :األّول
 .(1515199111)فاكس حكومي م حتت رقم 11/9/1177

 ال إىل القذايف مباشرة الذي وّقع عليه بكتابة تلك األرقامنّه حمُ إ الثاين:
من  لغىن تُ اليت سبق له وأن أصدر أوامره واختذ كّل إجراءاته من أجل أ

ها وهي األرقام اليت قال عن ،ومجيع املقّررات الدراسية ،مجيع املعامّلت
 وجعل البديل هلا تلك، وجب التخّلص منها (هندية)أجنبية ا أرقام بأهنّ 

هي  باهّنا قال عنها القذايفتستخدم عند أهل الغرب واليت اليت األرقام 
تلك األرقام اليت كان ب لغى التعاملأويف املقابل األرقام العربية األصلية، 

حىت أهّنا ، األجنبيةاملوصوفة بهي وجعلها  ،عمل إاّل هباال يُ يف ليبيا 
عرفنا لكن بعد أن أصبحت عند الغالبية من الليبيني غري معروفة، و 

ا أّن القذايف مل يلغ  تلك والذي به عرفن ،السّر أمامنا فاحلقيقة بانكشا
لتكون له دون غريه وذلك خرى إاّل لغاية يف نفسه، بأ األرقام ويستبدهلا

من أجل تنفيذ  ، وذلكسرًّا رمسيًا ال يعرفه إاّل رؤساء أجهزته األمنية
دون أن يعرف أحدًا الّسر من وراء ؛ ضّد الليبينيالساخنة أوامره 
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مزّوراً يُعّد ومن يكتبها يعمل هبا، لسواه أن  ال حيقّ ولذا  استخداماهتا،
أنا مل أكن مع أنّه ال يعرف حقيقة سّرها، واليت  ،لتلك التوقيعة امللعونة

هلل عبد السّلم التائب الذي ظهر سّرها أمامي األخ عبد افها لو مل يُ أعر 
أمني سّر أخيه حمّمد عبد اهلل التائب سّرها هو األخر من  عرف

ألمن الداخلي، مّا جعل وجود حمّمد عبد رئيس جهاز االتوهامي خالد 
ولذا   يف جهاز األمن الداخلي، فرباير 71اهلل التائب سرّاً من أسرار ثورة 

بال يف إكان ملهّمته الثورية شأن كبري  نقاذ الكثري من الليبيني من ح 
 .املشانق، وزنزانات السجون وحلكة لياليه

بعد أن نّه : أرمسية هو الذي جعل من ذلك التقرير وثيقة الثالثواألمر 
ق بل ع كذلك من قه من قبل القذايف، وُ  أرقام  بعليه من تلك األرقام ع قه وُ 

)التوهامي خالد( الذي بدوره وّجهه  ن يف ليبياماألرئيس أكرب أجهزة 
)اللواء منصور إىل أحد أصحاب الرّتب العالية يف أجهزة القذايف األمنية 

وهو يأمره بالقاء القبض على  املرفقة بنّي بالوثيقةمكما هو   السمايت(
 .عائلة عقيل

تصلت باألخ حمّمد عبد السّلم التائب يف األردن بعد وحلسن احلظ ا
أن حتّصلت على رقم هاتفه من األخ احلاج بشري أبو خريص من 

ل معي جهدًا كبريًا يف سبيل ، فقد بذوالشجاعةتاجوراء البطولة 
 ه.فأشكر  ؛االتصال باألخ حمّمد التائب

ّكن من عند االتصال قال يل األخ حمّمد التائب أّن مجيع الوثائق اليت مت  
ه حفظها مبا حفظ أصحاهبا من كتائب القذايف األمنية هي عند أخي

أبو خريص  عدت االتصال باحلاج بشريعبد اهلل عبد السّلم التائب؛ فأ
  ن سأتصل بعبد اهلل وأعيد االتصال بك.ألبلغه بذلك؛ فقال: اآل

د اتصاله مشكوراً وهو يقول: لقد رتّبت لقاء مع األخ عبد اهلل عبد أعا
السّلم التائب يف منزله بتاجوراء غدًا مساًء عند الساعة اخلامسة 

  دقيقة.الثّلثنيو 
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جاء ذلك املوعد فكنت واحلاج بشري أبو خريص، وابن أخي عادل 
ها اليت أحدثتفتحات الحمّمد حسني، عند ذلك املنزل الذي ال زالت 

الرصاص اليت ُرمي هبا من كتائب القذايف شاهدة عليه، خرج طلقات 
 ترحاب.بشاشة و كّله اهلل عبد السّلم الستقبالنا و  عبد

دخلنا إىل تلك املربوعة العربية وفرحيت تعانق تلك الفرحة اجلميلة اليت 
تعانقها عند ابتسامات االستقبال من ق بل األخ عبد اهلل هي األخرى 
 .التاجوري التائبعبد السّلم 

بني يدي األخ والوثائق  ،كانت القهوة والشاي واحللويات على الصفرة
تلو األخرى من ذلك الظرف احلاوي لكثري  من خترج الواحدة عبد اهلل 

 حىت عانقتنا تلك الوثيقة اليت حنن بصدد البحث عنها. الوثائق الرمسية،
وهتا تقول: أنا حنن نعرفها، ومع ذلك كانت بأعلى صتعرفنا كما هي 

، حوهلاالوثيقة األصلية، ّث بدأت ختربنا وتعرّفنا مبا دار فيها وما دار 
 وهي تقول: 

هذه توقيعة القذايف بأرقامها اهلندية اليت أحال صوريت إىل عبد اهلل 
ولكن فضل  ،يتمننت أّنكم قد هنُ لقد ظالسنوسي يأمره بإهناء حالتكم، 

لتقيكم، فاحلمد هلل على وماً أظن أن أبري وعظيم، مل أكن ياهلل عليكم ك
 السّلمة. 

والعقل  ،والنفس املطمّئنة الندي،لذلك الصوت  كّلنا آذان صاغية
والروح املّلئكية، ّث قالت: ولعلمكم لوال فضل اهلل الذي  اجح،الرّ 

جعلين بني يدي حمّمد عبد السّلم التائب التاجوري لكنتم بدون شّك 
  يف خرب كان.

خ عبد اهلل األّث بدأ حديث  ،هي حتضنين حّب حبب  حضنتها كما 
عن كذلك و  ،فرباير 71كونه أحد ثوار   دورهالتائب الذي أخربنا عن 

إىل جانب  ،ر أبطال تاجوراء الشجعان يف تلك املعارك واملواجهاتادو أ
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دوار اللوجستية اليت لعبها مع اآلخرين من أبناء تاجوراء تلك األ
ماكن اليت كان وآخرون من ا على تلك األومصراته وبنغازي، وأظهرن

 األسلحةماكن اليت خيفون وتلك األ ،منهااخلطط قادة الثوار يرمسون 
خ عقيل أنّنا كنّا خنفي األسلحة يف مسجد  ّث قال: أال تعلم يا أفيها، 

باملنصورة يصلي فيه الساعدي القذايف يومياً، وذلك لثقتنا بأنّه لن 
 قال: وكثري من ذلك فعلنا زة األمنية، ثّ من قبل األجه خيضع للشكوك

إىل توزيعه على  ،إىل توصيله إىل الزنتان ،استقبال السّلح من البحر يف
   .الثّوار يف مدينة طرابلس

 ولسائل أن يسأل:
إاّل بكتابة  أمنهملاذا القذايف ال يوّقع على التقارير احملالة منه إىل أجهزة 

 ؟ة )غري العربية(تلك األرقام اليت وصفها باألجنبي
لكي يتّم تنفيذ مجيع أوامره، وال تلحقه هتمة يوم من  :بديهّياً  أقول

 كيو ؛ بثورة أو حىت انقّلب  عسكري  يتوّقع أن تواجهه  يام اليت كاناأل
أو الزّج هبم يف  ،حياكم بتهم قتل األبرياء اجيد نفسه من بعدهال 

يف جنازته( وميشي  القتيليقتل كما يقولون: )، وهلذا  زنزانات السجون
الّناس  معيف املواجهة هم  ،تلك املهام األمنيةجعل من كّلفهم بمّا 

اليت ال و املكتوبة  ألوامرهتنفيذًا  ،ظلماً  الذين وّقعوا على ما وّقعوا عليه
كتابة تلك األرقام تكفي دون أّي لبس أو منه إاّل بّل توقيع، فتكون 

كتابة تلك األرقام هي جعل   من هناو غموض لدى املسؤولني األمنيني، 
يظن أهّنا اطّلع من يطّلع عليها ال املعتمدة بالنسبة له، ولذا فإن توقيعه ال

مّا جيعله ال يصف التقرير  ،يعرف مصدرهاتوقيعة، ويف الوقت ذاته ال 
يف الوقت الذي هي فيه على رأس كّل إجراء ) بالرمسية أو الوثيقة 

فاملدان بالنسبة لنا  ؛يف هذا التقرير معنابالتمام  وهذا ما حصل ،(رمسي
بأّن هذه توقيعة التاجوري خ عبد اهلل عبد السّلم التائب غنا األلو مل يبله 
 األمن الداخليجهاز هم الرئيس بالنسبة لنا هو رئيس لكان املتّ  ،القذايف
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عرفنا )التهميشة(  قيعالتو  ن عرفنا سّر هذابعد أ ، ولكنالتوهامي خالد
 وامر.األمن الذي أصدر 

 وقد يتساءل البعض:
ملاذا مل يتّم القبض على عائلة عقيل بالرغم من توجيه مستوجبات 

 القبض من معّمر القذايف ورئيس جهاز أمنه الداخلي؟
 أقول:
( التائبالسّلم عبد  حمّمداألخ )تاجوراء  تمن رجاالرجل هناك ألنَّ 

أخذ ف ؛لداخليوهو يعمل جبهاز األمن ا ،فرباير 71منتميًا لثوار كان 
بعد أن  ،تلك الوثيقة املنصوص عليها أمرًا بالقبض على أسرة عقيل

ق بله، من هذه الوثيقة بت ُحج  ؛ فُ للثورة اجمليدةسرة هذه األ انتماءعرف 
مل تصل إىل أيدي املنفهذين النافذين يف ارتكاب اجلرائم والتقتيل وبذلك 

اغي، إىل النظام الط أو يّتخذ موقفًا من ،هركّل من يتظاوالقبض على  
بل ع عليها من ق  قه فكانت تلك الوثيقة اليت وٌ  ؛أن حتّررت طرابلس

وعلى رأسهم  ،التوهامي خالد بالقبض على املنشقني من عائلة عقيل
كانت   ،)عقيل حسني عقيل( التعليم العايل األسبق أمنيو حسني حمّمد 

م من متُ ل  نتم قد س  ها ألنا تتطاير فرحة بالتقائها بنا لتقول تلك الوثيقة 
واحداً منّا بني  تكونوا تعلمون خفاياه؛ فحملها كلّ تنفيذ األمر الذي مل 

، فرحة بتلك اإلدانة اليت تثبت أكثر من مرّةهتا ثّ يعيد قرأ ،يقرءوها يديه
 .هويّتنا اليت هبا نعتز



209 

 

 
العاملني باألجهزة األمنية يف عهد الطاغية ال خيالفون وعليه: فمع أنَّ 

د السّلم عب حمّمد ديّ إاّل أّن الساملباشرين ات نظر مرؤوسيهم وجه
 أوامر ما هو أكثر من ذلك؛ فقد خالف فقد خال التاجوري التائب

الذي أصدر ( التوهامي خالد)الرئيس األعلى جلهاز األمن الداخلي 
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أفراد أسرتنا حنن الذين كان منهم  كثري  من الليبينيبالقبض على  أوامره 
 مسعود.بن عقيل بن أبناء حسني 

، وأخيه عبد اهلل عبد السّلم د السّلم التائبعب حمّمد لألخقّدم أُ  ولذا
ولتاجوراء  ،اموألسرهت ،ماالتحّية والتقدير مع فائق االحرتام هل التائب

وراء اليت قّدمت ج، تاانالشجاع نهذا اليت ينتمي إليهامهد األبطال 
أن تاجوراء  تستحقّ لذا ، و ليبيايف سبيل حترير شهداء من أبنائها  اً أعداد

 .الرؤوسعلى  اً تاجتوضع 
حيل إىل القذايف يف عائلة عقيل،  تب وأُ ومن بعد ذلك التقرير الذي كُ 

آخر يف شخصي وأحيل من قبل حمّمد إمساعيل إىل سيف  تب تقريرٌ كُ 
ّن عقيل حسني عقيل منشق، إوالذي قال فيه حمّمد إمساعيل: ) القذايف،

فرباير؛ كما تربطه  71تصاالت والعّلقات بقيادات وله الكثري من اال
عّلقات خاّصة مع مصطفى عبد اجلليل، وعلي الصّليب، وحممود 

عندما علم عبد ب االلتفات إليه بوجه السرعة(. و جربيل، ولذلك جي
اهلل السنوسي بذلك استدعى حمّمد إمساعيل وقال له: )إ ْن ج اء ُكْم 

ٌق ب ن ب إ  فـ ت بـ يَـُّنوا من اضطررت أن هبذا التقرير من ق بل  أبلغت(، وقد ف اس 
عدم  بكل إصرار طلب مين وهو من ( ..ع..بـــ)ص أرمز إىل امسه رمزاً 

 .13ألسباب هو يعلمها كتابة امسه
الذي ُأصدر بشأننا من ق بل رئيس جهاز أمر القبض  وعليه: مل يعدّ 

ت جتاهنا؛ األمن الداخلي )التوهامي خالد( هو املعاملة األوىل اليت متّ 
أمن ضعت سيارة وُ ذلك اإلجراء الذي على ضوئه أيضًا فقد سبقه 

 ،على مدار الساعةعلى منزيل يتبادلون مهام املراقبة رجاهلا وجمموعة من 
م، 1177 مايو 75فرباير إىل  71ابتداًء من يوم  ثّلثة أشهرملّدة و 

حتت  دون أّن الدكتور عقيل قد وضعحىت أصبح اجلريان واألقارب يرده 
فكانت املواجهات حمرجًا أصبح وألّن هذا األمر االقامة اجلربية، 

                                                 
 صاحل، ع ف.  13
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أبنائي وأخي حسن؛ فاضطررت أن أتصل بينهم وبني حتدث  الكّلمية
أبو زيد دورده وأبلغه باألمر فقال: ليس يل علم بذلك، بل  خباأل

 يف اليوم صدر أمره مشكورًا بسحبهم من أمام منزيل؛ فأجداً  وغضب
 .ذاته

عد أن انتهت تلك املهّمة اليت كنت أظنها قد انتهت بسحب ولكن ب
م من 31/1/1171علمت يوم ، السيارة ورجال األمن من أمام منزيل

محن زبيدة( بأّنين  وهو )عبد الرّ  احلراسةأحد الذين كانوا مكّلفني بتلك 
واألمن  ،مراقبًا من ثّلثة أجهزة يف وقت  واحد )األمن الداخلي كنت

 ة(.تابعني للسرية اخلاصّ معهم  اخلارجي، ورجلني
محن زبيدة: عندما صدرت هلم األوامر من أبو زيد ومّا قاله عبد الرّ 

من خلف دورده انسحبوا من املكان، ولكن سرعان ما جاءهتم األوامر 
محن زبيدة حسب قوله يتبع بالعودة ملراقبيت عن بعد، فعبد الرّ أبوزيد 

ال ثقة يف أبوزيد دورده حيث العّلقة األمن الداخلي، ومّا قاله: قيل هلم 
القوية اليت تربطه بعقيل حسني، ولذا عليكم باالنسحاب إىل مكان  

، وال يستطيع هواتصاالت منزل عقيل حسنيتستطيعون من خّلله مراقبة 
هو أو أحد من أفراد أسرته رؤيتكم؛ فأخذنا مكانًا مناسبًا بني تلك 

 ، وبقينا هناكال مرّة واحدةدون أن نستخدم ضوء السيارة و  األشجار
، وإىل جانب حىت حتّررت طرابلس نراقب احلركة كما نراقب كّل اتصال،

هذه املراقبة املباشرة، كانت هناك مراقبة غري مباشرة؛ حيث وضعت 
، وذلك سيارة خاّصة ملراقبة حركته من خّلل شبكة املعلومات اإلنرتنت

تلك السيارة قد  ، وكانتخاص على سقف منزله ((dishلوجود طبق 
  .أخذت موقعها خلف منزل اخيه حسن عقيل

مام انظار واضحة أكانت للمراقبة العامة   هاتلك السيارة اليت كنت أظن
الذي تطّل  الطريق العام من خّللاجلريان، وحىت الذين ميّرون بانتباه 

      .عليه منازلنا
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اختذه، إاّل أنّه  قد اختذ موقفاً كما هودورده عمر أبو زيد مع أّن وعليه: 
مل يكن مصدر ثقة بالنسبة للقذايف الذي يعرف جرأة بوزيد ومواقفه؛ 

اس انتقادًا حلركة كان أكثر النّ   مهّمة األمن اخلارجيأن يتوىّل فهو قبل 
بو زيد أالقذايف؛ فكان  ذينّ أُ إىل اللجان الثورية، حىت وصل انتقاده هلا 
 كة اللجان الثورية(.يقول عنها: )كّل حركة فيها بركة إاّل حر 

ساهم يف إرجاع الكثريين من الليبيني املهاجرين يف اخلارج كما أنّه 
اختيار على واعرتاضه أمنية، ُحّقق معه كثريًا بأسباب جسارته  ببأسبا

منها مواجهاته مع  سباب أخرى كثريةسرت عاصمة لليبيا، وكذلك أ
 األقارب املقرّبني من القذايف.

قبل أن يكون رئيساً جلهاز  ما كتبتمنية كتبت عنه األومع أّن األجهزة 
، ولكن بعد أن استلم مل يستسلم لضغوطها األمن اخلارجي، إاّل أنّه

مهّمة جهاز األمن اخلارجي أصبح مسؤواًل على ما يقال من الغري فما 
 بالك مبا يقوله لسانه.

أبو األخ وحنن يف طريق عودتنا من مفاوضات القاهرة الثانية سألت 
وسوء  ب وإمهالاس انتقادًا ل ما جيري من تسيّ يد: لقد كنت أكثر النّ ز 

اس، وسامهت يف إعادة البعض من ، وما جيري من مظامل على النّ إدارة
 ؟م السياسية؛ فكيف اآلن يا استاذ أبو زيد تقف هذا املوقفهجرهت
 ال استطيع إاّل الصمود يف مكاين. الناتويا عقيل واهلل بعد قال: 

استاذ ابو زيد العامل اليوم مل يعد مثل ذلك الفصل الذي كان قلت: يا 
 ليخيفهم مجيعاً.املدرس فيه يقف بعصاته أمام التّلميذ 

أو ابنته، اليوم يف العامل املتقّدم وأنت تعرفه جيدًا إذا ضرب والد ولده 
اجلريان  أو صرخت حىت مسعخ وصر  ،أو ابنتها ،بنهاأو ضربت أٌم ا

قد و ، ويكون متهمًا الشرطة من قبل اجلريان بّلغإ يتمّ  صراخها،
على سن معاملة و لتتم تربيتهم عن حُ  بنائه منهوقد يتّم أخذ أسجن، يُ 
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الصناعية كيف طيب خاطر؛ فما بالك العامل اليوم يشاهدك بأقماره 
بغري  ر املدنوتدمّ هبا وكيف تقّتل املدنيني  ؟وكيف حترّكها ؟القّوة تعدّ 
  .حقّ 

 وعليه:
ذّكرين بقصة تلك احلكومة أمنية يل ولعائليت ى من متابعة إّن ما جر 

 اليت أمر الضبع بتشكيلها من قبل السيد الثعلب، وهي:
شكّل الضبع برملانًا حلكومته برئاسة الثعلب، وعضوية كل من الدجاجة 
واألرنب واخلروف واحلمار والكلب والغزالة. وعند انعقاد جلسة الربملان 

متر من مجيع األعضاء العمل من أجل سيادة األوىل، طلب رئيس املؤ 
الرئيس، )الضبع(، واحلفاظ على أمنه حيث له الفضل يف اختيارهم 
مجيعاً، وقال: إنَّ مهّمتكم األوىل هي محاية الرئيس من البعوضة، اليت 
قتلت الفيل، وضرهبا بيد  من حديد أينما حّطت، ورئيس الربملان 

هذا املوضوع، وإذا ببعوضة حتّط  )الثعلب( الزال يف حديثه املهم عن
على خّده األمين، فتقّدم احلمار مسرعًا ورفس البعوضة بقائمتيه 
اخللفيتني على وجه السيد الثعلب؛ فأغمي عليه يف حينها، ونقل على 
أثرها إىل املشفى، وعندما حضر رئيس جهاز األمن الداخلي زائراً 

يف غري وعي، )مؤامرة، السيد الثعلب رئيس الربملان، مسعه يرّدد وهو 
 مؤامرة(.

حينها ذهب مسرعًا إىل مكتبه وطلب من أجهزة األمن التحقيق 
وبكّل شّدة يف هذه املؤامرة، ّث أبلغ رئيس الدولة بذلك والذي هو 
اآلخر أصدر أوامره جلنوده بالسيطرة على املدينة، وإغّلق مجيع 

جلوية، والقبض على احلدود، وإقفال املطارات واألجواء يف وجه املّلحة ا
مجيع أعضاء الربملان وأقربائهم املتآمرين؛ فقبضت أجهزة األمن بداية 
على العضو الذي رفس رئيس الربملان املوّقر، وُأخذ إىل مقر التحقيق 
الرئيسي مبقر الرئاسة، وبدأ التحقيق الدميقراطي، وأحضرت كّلب شم 
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احملتوم قبل األثر للمشفى حيث جثمان الثعلب الذي وافاه األجل 
وصوهلا إليه بدقائق، وأصدر مدير كتيبة األنياب أوامره ألعضاء كتيبته 
لشم صدر جثمان الثعلب من أجل التعرف على أثر النوايا اخلفية من 
املؤامرة، ومع أهّنا مل تعرف أثرًا سوى أثر حافري احلمار، إاّل أهّنا كتبت 

ملا قاله رئيس األمن يف تقريرها: إهّنا مؤامرة على الرئيس، تصديقًا 
الداخلي، وحينها مل يدل  احلمار بأّي معلومات غري اليت حدثت، 
ومبقارنة تقرير كتيبة األنياب، واعرتاف احلمار. اتفق مجيع رؤساء أجهزة 
األمن املختلفة )وهي غري خمتلفة( بأهنا حقيقة مؤامرة على الرئيس، 

 أن أعرتف بأنَّ وأعيد التحقيق بشكل أكثر دميقراطية مع احلمار إىل
اهلدف من قتل البعوضة هو قتل الرئيس، وأّن مجيع أعضاء الربملان 

 ضالعون يف هذه املؤامرة.
وعندما ُعرض التقرير النهائي على الرئيس قّرر إلغاء الربملان حفاظاً على 

 الدميقراطية.    
معّمر ّن أبعبد اجلليل أخربته مصطفي  ملستشاراوالتقائي ببعد التحرير 

فرباير؛  71نا مع ثوار جاءته التقارير يف شخصي وعائليت بأنّ لقذايف ا
إىل بقية أجهزته وكذلك  ،إىل عبد اهلل السنوسي قضيتنا أحال أمرف

أمره يوم  يصدر جهاز األمن الداخلياألمنية؛ مّا جعل رئيس 
رجل من ف ؛ولكن اهلل سّلم ،وأخويت بالقبض عليم 3/1/1177

مع أمر القبض األمر حيث أخفاه  ذلكول مفعتاجوراء قام بإبطال 
 ملستشارا فقال ؛قبل أن يصل إىل األيدي املنّفذة كثري  من الناسعلى  

 :عبد اجلليلمصطفى 
دائمًا واضح وجلي، القذايف  قفك ضدّ أسرة معروفة، وأنت مو أنتم 

هم من خّلل ذلك املوقف الذي وضعته فيه أمام لليبيون لن ينسواا
وإلغاء جمانية  التعليم العايلا رفضت أمره بإلغاء عندم شاشات التلفاز،

لتعليم العايل ل أميناً  يوجود كن راض  عن، وقلت له إذا مل تالتعليم
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وجمانية  ينبغي أن تلغي التعليم العايل، ولكن ال من هذا املنصب لينقف
التعليم العايل حّق لليبيني القادرين ّث قلت له: أنَّ  .التعليم اجلامعي

 لته وفقاً ملعايريه املوضوعية.على مواص
وقفي حينما قلت يل أّمك مبيا استاذ مصطفى اعتزازك  مل أنس قلت:

 .للقذايف وجهاً لوجه مبا قلته جابت، لقد رفعت رأس أهلك
يف أحد االنتقايل الوطين وأنت رئيسًا للمجلس  كولن ننسى تصرحي

 لبة الليبيني الدارسني باخلارج حني قلت: الطّ لقاءاتك ب
وساطة )من احملسوبني قليلة  البعثات الدراسية مقتصرة على فئةانت ك

أمام باب املساواة وفتح حسني إىل أن جاء الدكتور عقيل  (وحمسوبية
 الفضل يف فلهو باخلارج؛ ساهتممواصلة درا يف حقه  أبناء الليبيني

 .باخلارجوجودكم دارسن 
الساخنة ابلة عن تلك املقعبد اجلليل مصطفى  ستشاراملوعليه حديث 

لب فيه معّمر القذايف ؛ ففي ذلك اليوم الذي ط  رين مبا جرى فيهاذكّ 
للحضور إىل  ،اليت كنت رئيسهاللتعليم العايل العاّمة اللجنة الشعبية 

عدم وجود يؤّكد فيه على ل ،لليبيني من خّلهلا هإلجراء حديث ،سرت
من يستطيع  وله:قب وذلك ،يف ليبياوجمانية التعليم ضرورة للتعليم العايل 

 أيه دريبهم يستطع فعليه بتمل ليعلمهم مبقابل، ومن م أوالده فعلّ أن يُ 
والدولة لن تقبل . يستطيعه ويل األمرشيء  حرفة رعيًا أو زراعة أو أيه 

الدراسية للمتعّلمني، وال تقدم على بناء اجلامعات  التكاليفبدفع 
ال و  ،على التعليم دفع منه شيء؛ فدخل النفط لن يُ املمّكنة من ذلك

 .عاية الصحيةالرّ على 
،  والتقليل من شأنه جتاه تسفيه التعليموغري املنطقي أثناء حديثه اململ 
انتباهاً، وكأنّه  مداخلة؛ فلم يعرين اً رفع يدي طالبيف  كنت شبه مستمرّ 

كنت جالسًا جبنب الدكتور البغدادي احملمودي  ال عّلقة يل باملوضوع؛
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ا هين مببن  ليُ  المس من خّلهلا كتفه كتفيركة مهس يل بعد حالذي 
 جتاهي وهو يقول: ملتفتاً سيقوله يل مهساً، ثّ مال برأسه 

من باب احملافظة وكانت هذه املداخلة ) ،يا أخ عقيل أرجوك ال تتكّلم
 ،األوىل العاصفة اليت بدأت من الكلمات يف مواجهةكي ال نكون   علىّ 

كم ولكن عليد منكم أن يناقشين، أح أليّ  ال حيقّ ) قول القذايف:ب
 التنفيذ(.عليكم من بعده بباالستماع و مجيعاً 

، أو أنين مل أمسعه؛ وكأنَّ البغدادي مل يقل يل شيئاً  بقيت رافعًا يدي
بأّي  اإلبداء مثانية حماواًل إقناعي بعدالكرَّة  احملمودي يادفأعاد البغد

مبعارضني له يف  بلوال يق ،يف حالة غضب شديدّن القذايف أل، مداخلة
يا دكتور أنا على رأس التعليم العايل إذا مل  فقلت له: ؛الفكرة أو الرأي

 ذا الشأن!ذا الذي سيتكّلم يف همن ف اتكّلم أنا
 البغدادي. مت  ص  

 يتكّلم؟ ريد أنمن منكم ي :قولهب إىل أن أهنى القذايف حديثه
 .يلق: الدكتور عفقال اجلميع مبا فيهم الدكتور البغدادي

جلميع،  تطوير التعليم هو رغبة ومطلب اأّن التفكري يف شكّ ال  قلت:
والعامل مجيعه ال يتقّدم إاّل بالتعليم العايل، واحلضارات ال تؤّسس إاّل 

غاية،  لغاء التعليم العايلإ ولذا ال ينبغي أن يكون ،وعلومه على نظرياته
يؤّدي إىل تأخر سحتمًا غائه ل؛ فإّن إأن ال تلغي التعليم العايل فأرجو

 .البّلد وختّلف شعبها
وكانت هذه اجلملة باألسلوب الذي ، (أنت أيش تيب)فقاطعين بقوله: 

كي لتريدين أن ال ألغي التعليم العايل أ :يليقول أن  يودُّ ه وكأنّ قيلت به 
 ؟أنت على رأس وزارته تبقى

رة، من الوزاقله أفإذا أنت ال تريد عقيل على رأس التعليم العايل قلت: 
 اللتان كلّ  صحةوالوجمانية التعليم ولكن ال جيب أن تلغى التعليم العايل 
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 خلدماهتما.ة هو يف حاجة ماسّ لييب مواطن  
ّث قلت له: لقد سبق لك وأن قلت ينبغي أن ينتشر التعليم األفقي، 
فانتشر يف تلك املدارس االبتدائية واالعدادية حىت أصبحت جامعات 

جمانية التعليم، وجمانية العّلج،  تقول جيب أن تلغىبّل معيارية، واليوم 
وال داعي للتعليم العايل؛ فكيف يُقبل هذا يف الوقت الذي فيه العامل 
يتنافس ويتطّور علمًا ومعرفة من خّلل جامعاته ومراكز حبوته 

 مبؤسسات التعليم العايل. 
وبذلك األسلوب؛ فقاطعين بإعطاء  ،يف هذا الشأنعجبه حديثي يمل 

؛ ألحد األساتذة؛ فكان رأيه مؤيدًا لرأيي؛ فأحال الكلمة آلخرلكلمة ا
مؤيدًا لرأيي، وهكذا أعطاها للواحد بعد اآلخر؛ فكان  فكان حديثه

بقاً؛ فقال: )أنتم أدليت هبا مسليت بذات املداخلة امجيعهم متمّسك 
امقريكم عقيل(؛ فقلت دون إذن منه: أنا مل أقرئ أحد، ولكن هلم يف 

 وضوع بالذات قناعات.هذا امل
من أخي احلاج هاتفي  اتصال فجاءين؛ (أم اجلميع)ُعدت إىل طرابلس 

بعد أن استمع لتلك املقابلة  :اهلادي الذي هو يف مرتبة أيب، وهو يقول
لو ترتك التعليم اليوم حنن و تنا، نقولة على شاشات التلفزة، لقد سرت امل

 يكفينا ما قلته. 
 الوالدين.مرضاة قول يف نفسي يا مرضاة اهلل و محّدت اهلل كثرياً وأنا أ

ويبدو أّن تلك املقابلة نالت حىت مرضاة الّناس؛ فقد اتصل الكثريون 
يف حاالت من االستغراب املوجب جتاه من يقول للقذايف ما يب، وهم 

فرتة  د وفاة والديت رمحها اهلل، وبعد فكّ ة بععلى املأل، وذات مرّ قيل له 
مصطفى ستشار امل جاءين ،ارف عليها عند الليبينيقبول التعازي املتع

أكثر من  منهما كلّ   بعد أن جاء والدكتور حممود جربيل ،لعبد اجللي
 مل أعرفه،من املنطقة الشرقيةة جاء معهم شخص ة، ولكن هذه املرّ مرّ 
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وارية مع ولكّنه عرفين من خّلل ذلك املوقف الذي اختذته يف مواجه  ح 
فقال ؛ التعليم العايل حّق لكل الليبيني من أجل استمرار القذايف

مصطفى عبد اجلليل هذا الشخص مل تعرفه، ولكّنه عرفك ملستشار ا
ودفاع مستميت من  ،اختذته بشجاعة الذي من خّلل ذلك املوقف

الكتاب  ظجل حيفهذا الرّ ّث قال مازحاً:  ،أجل التعليم العايل يف ليبيا
؛ يا دكتور عقيل أسألهوله: ؛ فسأله، ّث كّرر قعن ظهر قلب األخضر

 مصطفى بقوله: الطفل من يربيه؟ ستشارفلم نسأله؛ فسأله امل
الوقار، بقوله  ظهر على وجههالذي ياللطيف جل فأجاب ذلك الرّ 

مل تكن أّمه هي اليت تربيه! أ من يربيه؟( واجلحشالذي فاجئين به، )
 جل ال حييضوالرّ  حتيض وتلد،وهكذا القردة تريب أبنائها، وهكذا املرأة 

 ، والدجاجة تبيض والديك ال يبيض.وال يلد
، وكان هذا رجل معتوه حبّق أنّه وحنن نقول على القذايفضحكنا بعمق، 

 .فرباير ( 71الثورة اجمليدة )ثورة شهر ميّلد  ،األمر يف بداية شهر فرباير
رت، ما كتبته عن تذكّ الساخر هذه اجللسة وحنن يف هذا االجتاه يف و 

الذي مل يكن جمتمعًا ليبيا،  جملتمع اجلماهرييتنظيم الفلسفية لا األصول
يف  ّل ما قاله معّمر القذايف جُ فيه أّن  أتبتُّ الذي ( اً نجمتمعًا التينيّ )بل 

، ولكن اليوم ثييناألفهو قد قيل من قبل عند اجملتمع كتابه األخضر؛ 
عرفتها أعرتف، بأّن ملعّمر القذايف إضافات اكتشافيه مل يسبق ألحد  م

 وهي:
 والديك ال يبيض. ،الدجاجة تبيض

 جل ال حييض.والرّ  ،املرأة حتيض
 جل ال يلد.والرّ  ،املرأة تلد

القردة كما أضاف ذلك الرجل البسيط أّن الطفل تربيه أّمه. وهكذا  
  تريب أبنائها.
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رأي القذايف املتعّلق بإلغاء  دة لرأيي ضدّ وعود  إىل تلك اآلراء املؤيّ   
من مكتب  اً وصلتين رمسيّ  التعليم العايل، هناك أراءعليم و جمانية الت

، مع عدم رضاهم على على معارضيت للقذايف اللجان الثورية، حتتجّ 
، وقد أو اللقبدون أن أذكره باالسم  (أنتمبا يشري إليه ) قويل له:

كوين   اكميت، ولكن مل يتّم اتفاق على ذلكطلب البعض مسائليت أو حم
ب العام، عجيب إقاليت يف أّول انعقاد ملؤمتر الشّ  ،لعايلوزيرًا للتعليم ا

أّول انعقاد ملؤمتر الشعب العام  فتمت إقاليت يف ؛وكان األمر كذلك
 .م1119
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 المحطُّة الخامسة
 
 مواقف

 وردود أفعال من القذافي
أكثر من رّدة فعل كانت هناك   من وزارة التعليم العايل، قبل إقاليت

 منها:و  ،للقذايف جتاهي
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسية بعثات ال
 ورّدة 

 فعل القذافي
يف انتظارك  ة وهو يقول: املهندس إبراهيم علياتصل يب القلم ذات مرّ 

 ألهليف البعثات العلمية للتحقيق معك خبصوص جتاوزاتك واحنيازك 
 .الرببر
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ه كيف أحوالك، قلت ، وقبل أن أقول لاتصل يب املهندس إبراهيم علي
من  :طريقي إليك. ضحك كثريًا كعادته معي وهو يقول له: أنا يف

 أخربك؟
ذي يقرأ يف ذلك التقرير )موضوع التحقيق معي( ال وجّدته يف انتظاري

 مل أعرف من الذي كان من ورائه.
 :هتتساؤالبعرض إبراهيم بدأ 

ألف  79 يقارب عددهم نالذي ملاذا هذا العدد الكبري من املبعوثنيـــ 
 طالب وطالبة؟ 

ن ختفيض كّل ذلك، وأنت تعرف أنّنا مستهدفو اذا تقدم على  مل
ّنك من الذين على أ، أال يكون ذلك دليل إثبات امليزانيات العاّمة

 يسعون إىل تبذير املال العام وتسفيه التوجيهات اليت تصدر من القائد؟
العدد ال ة ألن يتعّلم مجيع مواطنيها، وهذا قلت: ليبيا يف حاجة ماسّ 

؛ فاجلامعات اآلن تعاين من عجز معياري يتجاوز اجلامعاتيفي حباجة 
؛ وإن مل نضاعف أعداد املبعوثني للدراسة هيئة تدريسعضو ألف  11

سنوات من أعضاء  سيكون العجز بعد مخسف ؛باجلامعات املتقّدمة
 هيئة التدريس مضاعفاً.

إىل  عددهم بلغولعلمك يا مهندس إبراهيم أّن هؤالء املبعوثني الذين ي
سات الّدولة الليبية، وطالبة هم من مجيع مؤسّ  اً ألف طالب 79 ما يقارب

ومل يكن مجيعهم من اجلامعات؛ فمؤسسات الّدولة يف حاجة للمتعلمني 
واملتخّصصني املهرة، وهلذا جيب أن نضاعف عدد املبعوثني للدراسات 

 .باخلارج العليا
ير دائمًا يعّرف التبذ يف أسواق التنمية البشرية، أّما التبذير فّل حمّل له

تبذيرًا عندما ال يكون يف أوجه التنمية البشرية؛ فأنا أعتقد ما أقدمت 
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؛ فاالستثمار اليوم يف البشر هو لليبيا عليه هو أفضل مشروع استثماري
 االستثمار األمثل.

 ــ هل ليبيا يف حاجة هلذه األعداد الكبرية؟
من  ضعاف مضاعفةجة أل، بل ليبيا يف حاهّنا يف أمّس احلاجةنعم إـ 

 .املتعّلمني واخلرجيني املتخّصصني من اجلامعات الرّفيعة
أّن جمانية التعليم لن قال: هذا كّلم غري صحيح. وعليك أن تعرف 

بيقري أوالدة يقريهم على حسابة ال على حساب ميزانية  يتكون، )هلّ 
 الدولة(.

 بصفة عاّمة، وأهل من اجلبل الغريب د من املبعوثنيه األعداـــ ملاذا هذ
 (فيهم خرياً؟ هؤالءهل تعتقد أنَّ )؟ بصفة خاّصة الرببر
: يا أخ إبراهيم البعثات الدراسية وفقًا لنسبة عدد الطلبة يف كّل قلت

سواء يف ووفقًا لعدد األقسام التخصصية هبا،  ،جامعة من اجلامعات
ضر ألخسأل عن اجلبل ااجلبل األخضر أو جبل نفوسة، ّث ملاذا ال نُ 

 على، وهي أللدراسة باخلارج طالب وطالبة 7911بعث منه الذي 
، ولعلمك هذا العدد كّلها  ليبياالبعثات الدراسية من ستوى على منسبة 

مل ، لكن يا أخ إبراهيم أمن جامعة واحدة هي جامعة عمر املختار
( حّق املواطنة الذي اآلمازيغ وغري اآلمازيغيكن ألهل جبل نفوسة )

 وقهم كغريهم من الليبيني؟ يكفل هلم حق
قال: أنت بإجراءاتك هذه لقد أضفت أعداد من املعارضني للمعارضة 
باخلارج؛ فهؤالء الطلبة تعتقد أهّنم سيكونون معنا، هؤالء سيكونون مع 

 .املعارضة
ال يليق يب أن أقصي  فأنا يا أخ إبراهيمجتد خري، قلت: أعمل خري 

ّل داعي لدفع الّناس ليا؛ فحّق يف مواصلة دراسته العله  اً أحد
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؛ فأنتم هبذه الطريقة ستفقدون أهل اجلبل مجيعهم وليس ملعاداتكم
 .)األمازيغ( فقط

راجع يا دكتور قوائم الطلبة املبعوثني ع الوقت، حىّت ال نضيّ قال: 
للدراسة باخلارج، وصّنفهم وفقًا لقبائلهم واجلامعات اليت ختّرجوا منها، 

 رعة. ثّ ابعثهم يل بوجه الس
قلت: مل تكن البعثات الدراسية بعناوين القبائل، بل هي بعناوين 

لكم؛ فأنتم من ب  اجلامعات، وهذا ال يليق يا أخ إبراهيم أن يقال من ق  
، أو صّنفوا أهل اجلبلأقصوا ال من يقول  ،جيب أن يقول ليبيا للجميع

 .الطلبة وفقاً للقبائل اليت ينتمون إليها
ص، ص ختصّ معة جامعة، وقسم قسم، وختصّ أحلت إليه القوائم جا

 واختتمت القوائم بقويل: هذا ما يطابق قرار البعثات الدراسية.
هو ذلك االتصال الذي علي إبراهيم املهندس ولكن الذي مل أقله إىل 

يل: يا أخ عقيل أهل اجلبل  الذي قال ،مّت بيين وبني املهندس على زكري
ه: إن كان عندك من تنطبق ن من البعثات الدراسية، قلت لحمرومو 

 لدراسية؛ فأسرع مبا عندك من طلبة.شروط البعثات ا معليه
بعد مخسة فقت معه على ذلك، ّث جاءين واتّ زكري  علياملهندس جاء  

طالب  111عن  هميزيد عددألهل اجلبل بقائمة من األمساء أيّام 
ملبعوثني عدد ا يبلغإىل قائمة طلبة اجلبل الغريب اليت  فأضفتهم ؛وطالبة

بعد أن اعتمدت تلك وذلك ، طالب وطالبة 7311 منه ما يزيد عن
كليات وأقسام ق بل  من )اليت جاءين هبا املهندس علي زكري( القائمة 

؛ فجّن هبذا اإلجراء القذايف قد مسع وهلذا يبدو أنّ  ،جامعة اجلبل الغريب
  .، ولكن حبمد اهلل لقد مّت إجناز املوضوع ألهل  يستحقونهجنونه
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  التعليم العالي منمواجهة 
 رّدة و 

 فعل القذافي
 

م الذي أقّر فيه 1119بعد ذلك اخلطاب الناري للقذايف يف مارس 
لغى الوزارات العاّمة باستثناء ما كما أ  ،إلغاء جمانية التعليم والّصحة

ايل اجتمع باللجنة الشعبية العامة للتعليم الع؛ امساها بالوزارات السيادية
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ليؤّكد لليبيني من خّلهلا أّن أولويّة ما جيب أن يلغى من طموحاهتم هو 
وال ملشكلة الليبيني  حّّلً يرى القذايف ال كان ولذلك  التعليم العايل، 
 من أذهاهنم.جمانية التعليم إلغاء و إلغاء التعليم العايل بمستقبل هلم إاّل 

فليرتك  ؛االستطاعةله  ومن مل تكنوهلذا قال: التعليم وفقاً لّلستطاعة، 
 ،العمل يف احلقول الزراعية وا بكامل حرّيتهمليختار  ألبنائهاختيارياً األمر 

الّرسم  معمن يعّلمهاء أمورهم وليأ م، أو يبحث هلعيااملر العمل يف أو 
 . أو مهنة النجارة أو الرّقص

ومع أّن القذايف يف بداية حديثه ألعضاء جلنة التعليم العايل قال: 
م باالستماع، وعليكم بالتنفيذ، وال وقت للمناقشة فيما قلته عليك

وإلغاء التعليم العايل والصحة،  ،بشأن إلغاء جمانية التعليم وجمانية العّلج
من ال يقبل املناقشة فقط ستكون مقتصرة على كيفية التنفيذ، ومع أنّه 

ال ؛ فقلت: مضطرًا ملواجهتهعلى اهلواء يعارض أفكاره إاّل أّنين كنت 
يليق بنا يف هذا القرن الواحد والعشرين أن نلغي التعليم العايل وجمانية 

له من الثروة النفطية ما ميّكنه من التعليم أينما شاء،  التعليم لشعب  
يتمّكن  ميكن هبا أنية التعليم بالكيفية اليت رّ ح لفكرةنعم )وقلت: 

ن من بلوغ يو لكن ال يُقبل أن حيرم الليب، و ن من بلوغ التقّدمبيو اللي
وأّن الليبيني إن كانوا غري قادرين على تعليم ، يلامستويات التعليم الع

؛ فهذه مسؤولية الدولة، ولذا جيب على الدولة بأنفسهم أبنائهم
فعليك بإقالته، أّما ؛ ولكّنك إن كنت ال تريد عقيل حسني تعليمهم.

  .ينبغي املساس بالتعليم والّصحة فّل
ّد بقية الزمّلء تأكيداً تاّماً على كّل ما قلته للقذايف مام كان ر وهكذا بالتّ 

فهوى يرى  ،جمانيته لليبينيجتاه إلغاء التعليم العايل وإلغاء  بشأن فكرته
ولكن املعرضة اليت قابلته من قبلنا هي احلّل وال حّل سواها،  فكرته أنّ 

شات التلفاز أنتم مام مباشرة على شاقل بالتّ كما نُ جعلته يقول:  
 (.)أعضاء جلنة التعليم العايلقريكم عقيل(، ويقصد بقوله أنتم )ام
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وبناء على ذلك كان للقذايف رّدة فعل جتاهي، بأسباب ذلك الرّفض، 
 عقدهاوتلك االعرتاضات، واتضحت رّدة فعله يف االجتماعات اليت 

معسكره باب  يف مقرّ ة يومني متتالني ملدّ مع اللجنة الشعبية العاّمة و 
دون  من الوزراء طلبهايملن مع أنّه كان يُعطي املداخّلت ، و العزيزية
ها؛ فقال: أمام مجيع تعند ما طلب ه رفض أن يعطها يل، إاّل أنّ استثناء

رفع يدي أأعد ولذا فمن بعدها مل ؛ لك عنديمداخلة  الوزراء أنت ال
وحينها عرف مجيع الوزراء أّن أمري معه يف  .فعالرّ حىت ولو وجب 

 أصبح مسألة وقت. التعليم العايل
 
 
 
 
 
 
 

  من اإلخوان المسلمين األساتذة
 رّدة و 

 فعل القذافي
حمّمد حجازي ملساءليت عّما قمت به بل قلمه آنا ذاك ستدعيت من ق  أُ 

الذين قضوا يف السجن سنني، ، اإلخوان املسلمنيمن جتاه األساتذة 
، أطلق سراحهمأفرج عنهم و ّث وُحكم على من ُحكم منهم باإلعدام، 

وأعيدوا إىل أعماهلم املشروطة بأن ميّكنوا يف مراكز البحث العلمي، وال 
جمهوداً  بذلتُ  وألينّ  هّمة التدريس باجلامعات الليبية،ميّكنوا من أداء م
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وهي مهنة التدريس  ،تّوج بتمكينهم من مارسة املهنة اليت أعّدوا هلا
 .ةن قضيّ وهي أقرب إىل أن تكو  ،ةويل يف هذا األمر قصّ ، اجلامعي

بعد أن اخرتت وزيرًا للتعليم العايل بأسبوعني أتصل يب سيف القذايف 
ع يا دكتور عقيل األساتذة الذين بسببهم أقلنا إبراهيم جّ وهو يقول: ر 

بتنفيذ هذا األمر؛  العايل السابق، وجئنا بك لتقوم الشريف أمني التعليم
 : ال استطيع متكينهم من التدريس.سيفيا  فقلت له

 ملاذا؟ قال:
م أن يكونوا من بني أعضاء هيئة التدريس أبيك ال يوّد هلقلت 

هؤالء ويا ليتك تستطيع؛ فمين، وكل كو أبفق مع اجلامعي، وعليه اتّ 
أمني التعليم العايل السابق الدكتور إبراهيم أساتذة متمّيزون، ولكن 

شرة الشريف أبلغين يوم استّلمي منه مهام التعليم العايل بأنّه مبّلغ مبا
بأن ال ميّكن هؤالء األساتذه من التدريس باجلامعات، وكذلك لقد 

به يتمّكن  ابلغين أن ال أختذ إجراءً قبل أسبوع  و قلم أبيك أتصل يب 
من قضوا سنينًا طويلة سجناء بني اجلدران، األساتذة الذين هؤالء 

 التدريس باجلامعات. 
 أهنى املكاملة وهو غري راض  مبا أخربته به.

نا يف جلسة وأ ، أتذّكرمهام وزارة التعليم العايل يتذكره يوم تسّلموما ا
، فتح السيد االستّلم من األمني األسبق الدكتور إبراهيم الشريف

خرج منها ملّفا وأ بالتعليم العايل، اخلاصةاألسرار خزنة إبراهيم الدكتور 
 وضعه بيننا وهو يقول: هذاسواه يف تلك اخلزنة، ّث  وال شيئضخمًا 

وهو أخطر ملف يف التعليم العايل، إنّه ملف  ،موضوع غاية يف السريّة
وعليك ان تنتبه اإلخوان املسلمني، ولعلمك القائد يتابع فيه شخصّياً، 

  فأمره ليس باهلنّي.
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من ذلك االتصال  ر  تصال يب مرّة ثانية بعد شهاالسيف القذايف أعاد 
جديد  يأتن حيث مل ،األويلاإلجابة بذات له  إجابيتفكانت  األّول؛
 على قناعة تاّمة بإعادهتم إاّل أّنينفض ه بالرّ تب، ومع أّنين أجلتغيريها

وأّن فكرة خروجهم من خاصة ألداء املهنة اليت أُعّدو من أجلها، 
السجن واليت مل يعلمها سيف هي يف حقيقتها مولودة يف منزيل؛ 

اجلامعات  فكيف ال أكون متحّمسًا إلعادهتم أساتذة حمرتمني إىل
إاّل أّنين  ،ومع أّنين قد التقيت ببعض  منهمواألقسام اليت ينتمون إليها. 
ا أّول من فّكر يف كيفية الصّّليب كنّ علي مل أقل هلم أّنين والدكتور 

، واحلمد هلل حتّرروا لذلكاألساليب املناسبة وأّول من اختار  إخراجكم،
لم أّنين مل أكن منتسباً ع العم زيل،ـيف منعمل  قًا ل ما رمسناه من خطة وف

ولكن أعرف جيدًا كما قال الدكتور علي ، املسلمني خوانحلزب اإل
الصّليب مرارة السجن وحلكة لياليه وأيّامه، كما أّنين أعرف جيدًا أّن 
أكرب قّوة ميكن أن حتسم الصراع إذا جاء وقته هم املنتمون للتنظيمات 

، وهلذا تدبّ  رناه إىل أن جاء الوقت دبّ األمر كما رنا اإلسّلمية بشكل  عام 
الذي فيه ُحسم الصراع بضربة واحدة من الّشعب اللييب الذي قّرر 

 الثورة.
 ومع ذلك لسائل أن يسأل:

 ملاذا اإلخوان املسلمني قبل غريهم؟ 
عب إىل أقول: كّل حاالت السجناء يف ليبيا كانت حاالت متتّد من الصّ 

 عب.ىّت بلغنا األصّ عب حبالصّ  بدأناعب، ولذالك األصّ 
ير السجناء مبختلف ر لتحفرصة ميكن أن تسنح  ةصني بأيّ مرتبّ كّنا وعليه  

ألوان أطيافهم. وبعد أّن أجنزت هذه املهّمة بنجاح قّررنا ثّلثتنا 
 يل( أن نعمل على ما ميّكن النساء الّليت قتل)الصّّليب والعرادي وعق

تحّصلهّن على ب وذلك من التحّرر، أزواجهّن يف سجن أيب سليم
واالنطّلق يف  حىّت يستطعن البدء يف ع دهتنأزواجهّن وفاة شهادات 
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يستطيع الورثة من معرفة ما وكذلك . شرع اهلل بهحياة حرّة وفقًا ملا أمر 
: ما عليهم؛ فكان الدكتور علي الصّليب يقول هلم وما  بصوت عال 
وفاة  اداتوجة اليت مل تعلم بوفاة زوجها، وينبغي إعطاء شهذنب الزّ 

 ألسر أولئك الذين قتلوا يف أيب سليم؛ فإنَّ عدم إعطائها يعد تعطيّلً 
 .ألحكام قرآنية

سعينا جاّدين بتحرير اجلماعة اإلسّلمية  وبعد اجناز هذه املهّمة الصعبة
واحلمد هلل رّب فيما سعينا إليه وجنحنا ذات املهّمة األصعب، املقاتلة 

  العاملني. 
: يبدو من خّلله يقوللث من قبل سيف القذايف، اتصال ثاّث جاءين 

من  انّله ال فرق بينك وبني الدكتور إبراهيم الشريف؛ فقلت ك  أنّ 
قلت: ال تقلق سأعمل  ، ثّ منطقة الشاطئ(وبالتحديد من ) ،اجلنوب

ة األساتذة الذين هم من حزب اإلخوان من أجل عود ما هو مكن
؛ فأنا  أعدوا إليها علمًا ومعرفةاملسلمني إىل مارسة مهنة التدريس اليت

 ؛باألمر م  ل  على متكينهم وع  أقدمت إذا مقتنع أكثر منك، ولكن أبوك 
 ؛، أو أن يقطع رؤوسهمإىل السجن ثانية ساتذةفقد يعيد هؤالء األ

 .اقتناصهاوسأكون مرتبصاً بأّي فرصة نتمّكن من  ،فأترك األمر يل
م برئاسة الدكتور عبد القادر سن احلظ قّررت وزارة التعليم العامن حُ و 

الثانويات التخّصصية )الدارسني طلبة البغدادي ختريج دفعتني من 
ابعة وهي السنة النهائية لتلك املرحلة املتوسطة، وكذلك طلبة بالسنة الرّ 

امي القتناصها، فكنت الصياد الرّ ؛ السنة الثالثة من ذات التخّصصات(
، مّا هبم إىل اجلامعات الليبيةأعداد اخلرجيني املدفوع  وذلك لتضاعف

مع أّنين ، و عداد أعضاء هيئة التدريس اجلامعيزاد مضاعفة العجز يف أ
تخريج طلبة السنة الثالثة ثانويات ختصصية قبل أن مل أكن مقتنعًا ب

ساسها قصراً، دت من أل  وا املقرر املخصص إلهناء تلك املرحلة اليت وُ يتمّ 
؛ فمن أجل متكني أولئك األساتذة ولكن كما يقولون للضرورة أحكام
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مل كنت قابًّل لذلك احل    ،زين من مارسة املهنة اليت أعدوا إليهااملتميّ 
أرسلت خطابًا لرؤساء ؛ فة االستيعابية للجامعاتالثقيل على القوّ 

 اجلامعات الليبية قلت فيه:
ة بأسباب يعداد اخلرجيني من طلبة الثانويات التخّصصألتضاعف نظرًا 

لب منكم طابعة والسنة الثالثة معاً يف وقت  واحد، يطلبة السنة الرّ ختريج 
مي غني ملراكز البحث العليس املفرّ االستعانة بكّل أعضاء هيئة التدر 

ة وذلك للمسامهومتكينهم من ذلك بوجه السرعة،  ،التابعة للجامعات
العجز الذي تضاعف بتضاعف عدد اخلرجيني هلذا  يف سدّ النسبّية 

 العام.
هناك األساتذة ى الفور اتصل يب عميد جامعة طرابلس وهو يقول: عل

ة إىل أين يضيف هذه املراكز، وأنت عارف القاملسلمني ن اإلخوا
 . توصل

 يديكم؟أقلت: هل هناك استثناء هلم يف صياغة الربقية اليت بني 
 قال: ال.
 .ذقلت: نفّ 

 التنفيذ. متّ 
ميد جامعة بنغازي عومباشرة بعد أن أقفلت اهلاتف معه، اتصل يب 

نت معه اإلجابة ذاهتا؛ فقال العميد أرجوك أن فكا بذات التربيرات؛
 تبعث يل برقية خبصوصهم.

 أمامك أحد أمرين:قلت: 
 ـ التنفيذ. 7
 املوقع الذي تشغله اآلن.حيل من ـ الرّ  1
  التنفيذ.مت ّ 
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حجازي  استمر احلال على ما هو عليه، إىل أن طلبين األخ حمّمد
 إىل مكتيبيا أخ عقيل ، وهو يقول: تأيت يفلقلم ملعّمر القذابصفته ا
 اعة الثامنة صباحاً.غداً السّ  بالقيادة

ذهبت صباحًا يف املوعد احملّدد للمقابلة معه، فإذا به يقول: ملاذا 
؟ ومن الذي من التدريس باجلامعاتاملسلمني األخوان األساتذة نت مكّ 

 .اً عليك كثري  والقائد غضبان ؟أمرك بذلك
 .اً أحد قلت: أّوال مل يأمرين

سنة الثالثة ثانويات طلبة البغري حّق لقد خرّج التعليم العام  ثانياً:
لبة السنة الرابعة من ذات التخصصات؛ فتضاعف مع ط ،ختصصية

عن أعضاء هيئة تدريس الوسائل  الذي استوجب البحث بكلّ  العدد
ولذلك  اجلامعات.العجز الكبري الذي واجه  من أجل املسامهة يف سدّ 

غني املفرّ مت برقية مفادها االستفادة من مجيع أعضاء هيئة التدريس عمّ 
 للجامعات. ي التابعةراكز البحث العلممب

استمع األخ حمّمد حجازي إىل ما قلته بانتباه، ّث قال: لكن أنت 
 عارف حساسية هذا املوضوع بالنسبة للقائد؟

 األساتذةىل هذه الدرجة، فهؤالء األمر ال خييف إيا أستاذ حمّمد قلت: 
 أعداد من الطلبة، ويف كلّ أمام  كونونعندما يقومون مبهّمة التدريس سي

ما  ، وكذلك يف كّل مدرّج  هناكطالباً  91ما يقارب من هناك فصل 
كم نليخربو  طلبة 9، آال يكون لكم يف كّل فصل طالبا111يقارب من 

 .سمسار مهنة التدري وافمبا جرى منهم إن خال
كمن يود أن يقول يل: ولكن   ،األخ حمّمد حجازي باتّفاقه معي أشعرين

 ، مع أنّه قال يل: ستتحّمل املسؤولية، ثّ سألين قائّلً:(ما باليد حيلة)و 
 هل تكتب ما قلته خبط يدك؟

 قلت: نعم.
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ّن مضاعفة أعداد اخلرجيني من ق بل طلبة إ) أعطاين ورقة كتبت عليها:
 عمداءأمر فيها دعاين إىل أن أبعث برقيات ة يالثانويات التخّصص

غني مبراكز البحث هيئة التدريس املفرّ  اجلامعات متكني مجيع أعضاء
 معالعجز النسيب الذي تضاعف  للمسامهة يف سدّ  وذلك ،العلمي

 أنبعد ، ولذا فطلبة الثانويات التخصصيةاخلرجيني من تضاعف أعداد 
 أعضاء هيئة تدريس جامعي، ليها مهنتهم اليت اعّدوا عمن أداء  همتنمكّ 

 .(منهم إن ارتكب ما ارتكب ّما يرتكبه أيي أن أكون مسؤوالً عأقبل 
ووّدعين وهو يقول:  ،حمّمد حجازيسّلمت الورقة اليت كتبتها بيدي إىل 

دت إىل مقر التعليم عُ  (، وانتبه عن مرّة أخرى)رّد بالك يا دكتور عقيل
ت املوافقة زي وهو يقول: )لقد متّ حجاحمّمد ؛ فاتصل يب األخ العايل

 .(مفّرغني مبراكز البحث العلمي األساتذةأولئك على ما قلته، يبقوا 
 ته.كتبت رأيي كتابة؛ فقال: هذا ما كتبقلت: أنا مل أقل ذلك، بل لقد  

 قلت: مل أكتبه.
 لم جيد شيئاً ما قاله يل.ف ؛هاتفياً الورقة  بقراءة أبدف

   .خلامتةت اهلل هبذه امحد، و إذن األمر واضحقلت: 
 ل  أن يسأل:ئولسا

ملاذا اقتصر توجيه الربقية على األساتذة املفّرغني مبراكز البحث العلمي 
 اجلامعي؟

 أقول:
 فكّ  ودّ األساتذة الذين أقصدًا هو أولئك من قبلي ألّن املستهدف 

 .عنهم أإلقصائيالقيد 
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 جامعة العميد من تقرير 
 ورّدة 

 ذافيفعل الق
  الدكتور اهلادي احلاجي )الفاتح سابقاً( كتب عميد جامعة طرابلس

ّن إيقول فيه: )أقارب القذايف( يف عن طريق أحد أقاربه تقريراً ملعّمر القذا
دون  آراءهبدأ يفرض يف الدكتور عقيل حسني عقيل أمني التعليم العايل 

ل القذايف فأحا)يقصد الدكتور اهلادي نفسه( عودة إىل عميد اجلامعة 
منه  طالباً ( إبراهيم علياملهندس قابة )التقرير إىل رئيس جهاز الرّ 

جهاز من قبل رئيس للتحقيق بسببه  تّم استدعائيالتحقيق معي، ف
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اعة السّ وطلب مين احلضور  ،هاتفياً يب الذي أتصل قابة الشعبية الرّ 
 صباحاً ملكتبه.التاسعة 
بع صباحاً، ومل أعرف والرّ تاسعة لاعة السّ قابة الشعبية امكتب الرّ  وصلتُ 

عميد جامعة اهلادي احلاجي الدكتور السبب، مع أّنين وجدُت السيد 
مت عليهما يف ذات املكتب، سلّ  يأمام إبراهيم علجالسًا طرابلس 

أّن عميد اجلامعة هو املشتكي  أكن أعرف، ومل حبرارة كما هي عاديت
 .شكواهب ابة بأسباقدعويت للحضور من قبل رئيس جهاز الرّ إن كانت 

وكأنّه مل يعرف من أين يبدأ، ثّ الحظت  يبدأت احلرية على إبراهيم عل
 عيينَّ  كّلما أحاول أن أمأل  حماوالت االلتفات عين من قبل ذلك العميد

 ؟علي مي؛ فقلت على الفور: هل هناك قضية يا أخ إبراهمن وجهه
 فأجاب: تقريباً.

 وما هي؟
 للقائد.الدكتور اهلادي مشتكي فيك 

 على ماذا؟
ور اهلادي فتح، وهو يقول: الدكتمه قد بأّن الطريق أمافأحّس إبراهيم 

 ك عليه؟تفرض يف رأي كقال: إنّ 
 ثّ ماذا؟
 نت مجيع العمداء بالكليات من قبيلتك )املقارحة(.إّنك عيّ 
  ثّ ماذا؟

 غصباً عليه.و عينت ابنك معيداً دون علمه 
  اذا؟بعد ماذا؟ ملهل هناك من فقلت: 

 قال: هذه حدود القضية.
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 .رأيي عليه د على قوله بفرضبالرّ  قلت؛ فلنبدأ
ًا للتعليم وزير لو مل أكن رأيًا عليه  هل ميكن يل أن أفرضيا أخ إبراهيم 

وهل ميكن يل ويكون هو تابعًا للقطاع الذي أنا على رأسه؟ ، العايل
 للوائح والنظم؟ا قد أقدم على ما خيالفذلك ما مل يكن 

 هذا صحيح.ل: قا
 وّضح بالتحديد.يإذن فل

 مل يوّضح شيئاً حمّدداً. 
 كمجيعهم من قبيلتنت عمداء بقوله لقد عيّ انتقلت إىل التهمة الثانية: 

 .)املقارحة(
قلت؛ فلنبدأ بالكليات اليت حلقها التغيري كلية بعد كلية، لقد عينت 

، فهل ابلسجامعة طر  عبد اهلل اخلبويل عميدًا لكلية اهلندسةالدكتور 
 هذا مقرحي يا دكتور اهلادي؟

 ال.قال: 
وبالتحديد من سوق  ،قلت هذه حقيقة ال، ألنّه من مدينة طرابلس

 اجلمعة.
حمّمد عمر  امسه، عةنت عميداً لكلية إعداد املعلمني بسوق اجلملقد عيّ 

عبد احلميد احلاجي )ابن عّم مباشر للدكتور اهلادي احلاجي الذي هو 
 دكتور احلاجي حىت أنتم أصبحتم مقارحة؟ أمامك( وإاّل يا

 طأطأ رأسه إىل أسفل.
غرياين لقبه الة، مع أّن ان الغرياين عميداً لكلية البيطر عينُت الدكتور عمر 

، ثّ قلت من سوكنةمن قبيلة أرياح يد وبالتحد ، أنّه من منطقة اجلفرةإاّل 
أقول قبيلة  يا إبراهيم بالتأكيد أنت تفهم يف القبائل، وإاّل يريدين أن

 أرياح فرع من قبيلة املقارحة؟
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أرياح و  ،مس، املقارحة قبيلةحة مثل الش: هذه واضإبراهيم علي قال
 قبيلة أخرى.

عميدًا لكلية الفنون؛ فمن الذي اقرتح علّى امسه والسؤال موّجه عّينت 
 احلاجي الذي أجاب: أنا الذي اقرتحته عليك.اهلادي للدكتور 

الدكتور  ور اهلادي احلاجي أنّ تتقول يا دكملاذا  إذن :يقال إبراهيم عل
 رأيك يف أّي منهم!عقيل مل يأخذ 

 صمت والرأس ال زال يف ذلك املكان الذي مّت وصفه سابقاً. 
داب، وهو من عينت الدكتور نصر الدين أبو غمجة عميدًا لكلية اآل

فيه، وهو من القدرات املتمّيزة يف اإلدارة؛  القسم الذي أنا عضو
 اطعين بقوله أفشل واحد يف الكلية.فق

الدكتور نصر الدين أبو غمجة ّث قلت: ا قلته، مّ أنا مسؤول عقلت: 
ولكن إن كانت جذوره وبالتحديد من قصر بن غشري،  ،من طرابلس

 يل أن أنكره عليه. تعود إىل ذلك املكّون االجتماعي فّل حيقّ 
براهيم بالبحث إمهندس أّما قضية ابين؛ فلن أرد عليها، وعليك يا 

 حىت تكون اإلجابة بني يديك جلّية.والتحّقق 
حسن الكبري  كتيب وأخرجت ذلك التقرير الذي جاء به إىلّ معدت إىل 

ولكن أنا أخذته  ،كتب فيك  رريهذا التق)وهو يقول: يوم أمس القذايف 
على الفور خذه، القافلة تسري  ؛ فقلت لهمن بريد القائد قبل أن يراه

 ، ولكّنه مل يأخذه )تركه على مكتيب( مّا دعاين لقراءتهوالكّلب تنبح
رت ما عّلق به يوم ، وهلذا تذكّ مل حيمل اسم مرسله، وهو بعد خروجه

وألنّه قال يل  أمس حسن الكبري بقوله: أظن أّن الذي كتبه هو ورفلي(.
 أنّه ورفلي، عرفت أّن وراء قوله هذا فتنة ليس إاّل.

يت تتبع الوزارة ملف الدكتور نصر الدين أبو طلبت من إدارة اجلامعات ال
 وملف ابين صّلح الدين. ،غمجة
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قبل  حمالة إيلّ وجدت يف ملف الدكتور نصر الدين أبو غمجة مراسلة 
يد عم)املشتكي يف( وهو ثّلثة أشهر من الدكتور اهلادي احلاجي 

 ين أبوبذولة واملتمّيزة للدكتور نصر الدّ اجلامعة يشكر فيها اجلهود امل
 همل أوافق اله برتقيته ترقية استثنائية، وأن امسح غمجة، ّث يطلب مين أن

وبدون شّك سيكون أرشيف التعليم العايل كفيل  على طلبه برتقيته.
 ذلك ملن يلحقه ظّن فيما قلته. تبإثبا

دين يف كلية االقتصاد، ح مع غريه من املعي فوجّدته مرشّ أّما ملف ابين
من موضوعه  رضالعلمية بالكلية، ّث عُ نة عتمد ذلك من قبل اللجأُ و 

لجنة يف اجتماع المن قبل الدكتور  اهلادي احلاجي معيدًا  51ضمن 
من قبله يف مراسلة تضم ذلك العدد، وهو الشعبية للجامعة، وأحيل 

الذين كان اختيارهم وفقاً يقول: نأمل إمتام إجراءات هؤالء املعيدين 
 ح واإلجراءات القانونية.ئللوا
مبعوثًا من طرفه يطلب مجيع القذايف اإلجراء بعث املعتصم د ذلك بع

عطيت له، وبعث جهاز الرّقابة القرارات الصادرة عن التعليم العايل؛ فأُ 
الوزارة،  العايل من داخل مقرّ يف نفس الوقت شخصني ملتابعة التعليم 

الشخصان للمقّر وطلبا من املسؤول اإلداري أن خيلي هلما  وصل
ىت يتمّكنا من خّلله متابعة قطاع التعليم العايل، جاءين مكتبًا ح

املسؤول اإلداري على الفور؛ فقلت له ال تسّلم هلم شيئاً، وقل هلم أّن 
وعليكما بالعودة إىل  ،يرفض ذلكالدكتور عقيل أمني التعليم العايل 

 .يكممسؤول
 مرهم بالعودة ثانية؛ فاتصلت بإبراهيمم؛ فأالشخصان إىل مسؤوهلرجع 

بنفسك  الوزارة الستّلمأن تأيت يا إبراهيم علي، وقلت له أنصحك 
من  م مقامك فيها؛ فقال: هل حدث شيءأفضل من أن تبعث من يقو 

 طريف؟
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من  قلت: أمل تكن أنت الذي بعث الشخصني ملتابعة أعمال األمانة
 ؟داخلها

 صي.قال: متابعة األمانات هذا من ختصّ 
وعليك أن تأيت. أّما الشخصان  قلت: وهلذا دعوتك إىل استّلمها،

ها؛ فقال: معك احلّق، ولكن قل ملوظفي تهما يل؛ فلن يدخّلاللذان بعث
 اجلهاز. وكان األمر كذلك. التعليم العايل أن يتعاونوا معهما يف مقرّ 

ال تساويها يف االجتاه؛ فهي كذلك وعليه: مع أّن لكل فعل ردة فعل، 
قّوة ة، أّما ّوته قّوة دولة وأجهزة قمعيّ فاحلاكم ققد ال تساويها يف القّوة؛ 

ال ، ولكن هذا وهلذا فالقّوتان غري متكافئتني قّوة إرادة ليس إاّل،فالفرد 
يلغي أّن كّّلً منهما قّوة؛ ففي دائرة املتوّقع يستطيع احلاكم أن ينـزل 

البعوضة كفيلة بقتل يف احلال، ويف دائرته أيضًا أّن  مبن يّنزله العقاب
مواطناً، وما بالك عندما يصبح  فما بالك مبن ميتلك إرادته؛ احلاكم

 .فرباير 71شعباً كما أصبح الشعب اللييب يف 
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 قرار المنابر
 وردة 

 فعل القذافي
 بشان فتح اخلريية حلقوق اإلنسانجمعية لاملسؤول اإلداري لاتصل يب 

ة وأعضاء هيئة عبري للطلبيتّم من خّلهلا فتح باب الت ،منابر باجلامعات
، كما أنّه قال: أّن سيف القذايف عّما يرونه يف جامعاهتم يةرّ حب التدريس

 .املوضوعكّلفه هبذا هو الذي  
 (.له أبيهيف نفسي: )إن أعطاه قلت ، ولكن ومل   القلت: 

طلبت من و ؛ هذا الرأي ةناقشالعايل لّلجتماع مل جلنة التعليمدعوت 
ضور اجتماع حلر، أو يبعث مندوبًا املدير التنفيذي للجمعية أن حيض

فكرة املنابر املستهدف توضيح لالعايل، وذلك  اللجنة العاّمة للتعليم
 حاضرًا معنا، قام بتوضيح الفكرة بأنّ مندوب اجلمعية كان إقرارها؛ ف

 ،رغبة منهم يف معرفة أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لصورة ليبيا الغد
 ونيبتدرّ يمن خّلهلا  ،امعات إىل فتح منابرباجل واألساتذةيدعون الطلبة 

على النقاش املوضوعي اهلادف، واالستفادة من أفكارهم كوهنم صفوة 
 البّلد.

فتح منابر  باإلمجاع ت اللجنةبعد استفسارات ومناقشات أقرّ 
ن من خّلهلا أعضاء هيئة التدريس والطلبة من باجلامعات يتمكّ 

 .املشاركةنهم من االندماج الفكري واملعريف الذي ميكّ 
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قامت الدنيا ومل تقعد، أتصل يب  ، وعلى الفوراملنابر باجلامعات فُتحت
اعة الواحدة ليّلً، يطلب حضوري إىل حمّمد حجازي السّ قلم القذايف 

 ، ذهبت حسب الوقت احملّدد؛صباحاً  اعة الثامنةمتام السّ على مكتبه 
وملاذا تتكّرر منك  ملاذا أقرّيت املنابر اجلامعية؟فقال: يا أخ عقيل 

 أال يكون كّل ذلك عن قصد ؟ األفعال اليت تسبب غضباً للقائد؟
ؤّسسة القذايف، حيث حضر إلينا عضواً ا كان يسمى مبقلت: بطلب مّ 

تلك تنعت اللجنة بكامل أعضائها بقأمهية هذه املنابر؛ فالنا  وبنّي  ،منها
 ة ضغوط من أحد.ومت إقرارها دون أيّ ، األمهية
ملمارسة  املؤمترات الشعبية هي أكرب منربون املنابر و يف تقرّ كقال:  

 ية؟احلرّ 
جرس اهلاتف؛ فإذا  ؛ فدقّ ؤمتراتتلك امل قلت: هذه املنابر مل تلغ 

لقد حاضر سيدي،  ،سيدينعم باألخ حمّمد حجازي يرد بقوله: 
حضر الدكتور عقيل؛ فرفع معّمر صوته وكأنّه يريد أن خيرج من 

 فوراً؛ ثّ قُفل اهلاتف.ل: قل له يقفلها السماعة، وهو يقو 
 مسعت، أقفلها فوراً.ها أنت قد قال: حمّمد حجازي 

أعضاء تلك اجلمعية اليت مهام من قلت: فورًا ليس من مهامي، بل  
 ، أّما أنا ال استطيع، ذلك ألنّه مل يكن قراري.من ورائها سيف

 فقرار من؟ ؛قال: إن مل يكن قرارك
لعاّمة للتعليم العايل، اليت بدوري سأقوم بدعوهتا قلت: قرار اللجنة ا

ن من هذا اليوم كتابة وفقًا للقانون، لتتمكّ  حلضور االجتماع الطارئ
، ولكين ال استطيع وستتخذ قرار اإللغاء دون شكّ ، يومنيبعد االنعقاد 

ين فإن كنتم مصرّ  رت من باب التنبيه؛ها فوراً، ّث كرّ أن اختذه نيابة عن
  سة.فعليكم باملؤسّ  (اً فور )على 
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، وهو هعيت لالذي دُ واختذت قرار اإللغاء يف املوعد انعقدت اللجنة 
اليوم الثالث من ذلك التحقيق من ق بل القلم )حمّمد حجازي( الذي 
أشهد: أنّه يف كّل مرّة أراه فيها يسألين ال أراه إاّل متعاطفًا مع ما 

يسألين ويف ذات أقدمت عليه من إجراءات وأفعال، ولذلك دائمًا 
وهكذا كانت توضع إشارات  .الوقت يشعرين بأنّه ما باليد حيلة

، وهكذا لُبهست يل كما  ب، بل وتلبيس التهمالتعجّ  االستفهام وإشارات
 . كانت تُلّبس لغريي
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  الثورة البرتقالية
 ة ردّ و 

 فعل القذافي
هو منسق العمل و سابقاً، مكتب اللجان الثورية  كتب أحد أعضاء

 تقريرًا للقذايف يقول فيه: (لعماريا)حمّمد  اخلارجي جبامعة طرابلس
وستقلب اجلامعة رأس على  ،تنتشر يف اجلامعةهناك ثورة برتقالية 

أمني التعليم العايل؛ فجّن حسني لدكتور عقيل برعاية اعقب، وهي 
 ون معّمر من أمني التعليم العايل.جن

أقّلم معّمر القذايف من باب العزيزية، وهو  أحدأتصل يب حمّمد بشري  
 ؟امعةاجلرة الربتقالية اليت جتري يف ما هذه الثوّ يقول: 

 قلت: ماذا؟
وله شعار  طرابلس )الفاتح سابقاً(ل: هناك لقاء مّت يف جامعة قا

 ؟، يقال أّنك أنت الذي وراءهبرتقايل
 من الذي أخربكم بذلك؟

 عماري.لحمّمد 
ادي اتصلت بعميد اجلامعة الدكتور اهل ّلهلامخسة دقائق، خ أعطين

من ونقيب أعضاء هيئة التدريس، وسألتهما ذات السؤال: العكرمي، 
 الذي رفع يف اجلامعة شعاراً للثورة الربتقالية؟
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 ال وجود هلذا الكّلم.
 وله شعار برتقايل؟ ،إذن ما هو االجتماع الذي مّت يف اجلامعة

 .الشمساجتماع املنابر، وله خلفية 
 .اللجنة العاّمة للتعليم العايليطلب حضوركما يف احلال إىل مقر 

رت السؤال ونقيب أعضاء هيئة التدريس هبا؛ فكرّ  ،حضر عميد اجلامعة
 ،ذاته؛ فأجاب نقيب أعضاء هيئة التدريس الذي مل أعرفه من قبل

وهو من رجاالت التعليم  ،حمّمد شفرت املرحومولكن أعرف حياة والده 
 رح علىّ الذي طُ هما ذلك السؤال يلطرحت ع؛ فيف طرابلس نياملعروف
 تلك اخللفية؟ اختارمن الذي  :القذايف قلمبل من ق  

 .اخرتهتاأنا الذي  :امعةباجلفقال نقيب أعضاء هيئة التدريس 
 ات؟وملاذا هذا الشعار بالذّ 

 .شمس ليس إاّل بداخله ال إطارعبارة عن إنّه 
 عنها. مونخللفية اليت يتكلّ اتلك هل معك 
 قال: نعم.

 .لنحيلها إليهم هبا أن تأيتمن فضلك  
، عبارة عن مرت 3×  1 حوايل: فإذا بتلك اخللفية اليت طوهلا وعرضها 

 مشس ليس إاّل.
ما دار بيين وبني ه تاستنبطوأحلت هلم ملّخص  ،القذايف قلماتصلت ب

ا بساط وكأهنَّ تلك اخللفية  ، ومعه لفةأعضاء هيئة التدريسنقيب 
ا قلت يف ذلك حممولة يف سيارة خيمة، قلت هلم مّ  للجلوسرشة( )ف

ضعت خلف وهو اخللفية اليت وُ  ،هذا هو امللصق :احملال إليهمامللّخص 
التحقيق استدعائي و  سبق لكم ق باملنابر اليتجلسة احلوار املتعلّ مديري 
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 يلعلّ لشعار مّد للون الشمس الذي استُ د من ، نأمل التأكّ امعي بشأهن
 .لوانأميز بني األال 

كان   (كاتب التقرير)لعماري اقلت: مع العلم أّن السيد حمّمد كما 
ما دار من حوار، ولكّنه  دًا لكله حاضرًا تلك اجللسة، وكان يومها مؤيّ 

غضبه تلك املنابر، وكذلك بعد أن علم بغضب معّمر القذايف من يبدو 
انبه رير الذي جيبكتابة هذا التقها، سارع ءوراالذي كان هم املتّ من 

 .الصواب
وعليه: إذا كان أمري خييف إىل هذه الدرجة؛ فلماذا االبقاء علّى راس 

 على التعليم العايل!.
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 نتانب الجامعي الزّ المركّ 

 ورّدة 
 فعل القذافي

الزنتان، ومل  بعد أن طُلب ميّن نقل املرّكب اجلامعي املقّرر بناؤه مبدينة
استدعائي من ق بل جهاز الرّقابة للتحقيق معي  متَّ  ننّفذ ذلك الطلب،

 .الزنتانمن مدينة ب اجلامعي بشان عدم تنفيذي أمر نقل املركّ 
 لت: ُسؤ ولذلك 

 ،ب اجلامعي الزنتانبشأن نقل املركّ واضحة توجيهات ملاذا تصدر لك 
 هو السبب الذي جعلك ترفض؟وما  تقم بتنفيذها،ومل 

بل أصدرت إىل الدكتور البغدادي  توجيهات،أّواًل مل تصدر يل 
بل  ؛ه أناالزنتان مل أقرّ اجلامعي برّكب املاحملمودي، ولكن يا أخ إبراهيم 

صة يف ته املعايري اليت مّت اعتمادها من قبل املكاتب الفنية املتخصّ أقرّ 
ا أنت أو حىت أنقله، وإذ ،التعليم العايل، وهلذا ال ميكن يل أن ألغيه

بات اجلامعية اليت سبق وأن نقل بقية املركّ لغاء و مقتنع بذلك فعليك بإ
موافقتك واعتمادك الرمسي عرضناها على اجلهاز الذي أنت ترتأسه، و 

؛ فكيف لك اليوم بصفتك رئيس اجلهاز دليل إثبات سّلمة إجراءاتنا
 ب؟هذا املركّ  إلغاءهبذه السهولة تقبل أن 

ب أن تكون أّول . وأنت جي، وأّي مرّكبقال: هذه أوامر تلغي أّي قرار
من يلتزم هبا وينّفدها. ّث قال: )بالك حتساب أّن الزنتان هم الذين 

 صّعدوك أميناً للتعليم العايل(؟ 
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 يّن كرهت التعليم العايل.قلت: واهلل إ
 قال: هذا مل ينجيك من األخذ بأمر التنفيذ.

 قة بيننا قد انعدمت.قلت: عليكم بغريي فأنا أشعر أّن الثّ 
 متة حبمد اهلل إقاليت من التعليم العايل.فكانت اخلا

واحلمد هلل أيّن أقلت من التعليم العايل بأوامر من القذايف، ومل يُقل أو 
  .نا على رأس التعليم العايلوأ يلغى املرّكب اجلامعي بالزنتان
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 مفاوضات ال
 في مصر السريّة

  
 
 
 



248 

 

 
 
 

 المفاوضات 
 في مصرالسريّة 

ثلني من مع م هنا وهناك من أجل جلوس منجتري تصاالت كانت اال
 ( يرى أنَّ جمّرد موافقتهالطّاغية)بداية كان  فرباير، ولكنّ  71ثّوار 

ولكن مل يكن يأمله، ما وهذا ار يعين االعرتاف هبم، الثوّ اجللوس مع 
جع؛ فسمح من الغايل جعله يرتايد من الثّ ز ي الثّوار له بقبول دفع املحتدّ 
اليت جنحت يف  االستخبارات املصرية،باالتصال االستخباراتية جهزته أل

 .الذي على ضوئه مّت اللقاء بالقاهرةاالتصال املقنع 
بعد ارج اخلمن اتصل يب ذات مرّة املهندس عبد الرزاق العرادي ولذا 

من ليبيا بسّلم اليت قمت هبا من أجل إخراجه  تلك احملاولةمّدة من 
للقبض عليه يف أّي حلظة،  اً ضمعرّ قد كان القبض عليه؛ ف  يتمّ حىّت ال

باألخوة  لّللتحاقباحًا وهو يقول: سأغادر ليبيا زيل صـلقد زارين يف من
 س أجدير.القبض علي يف رأ الثّوار هناك، ولكن خائف أن يتمَّ 

 .سيكون على يديّ بإذن اهلل تعاىل رت فإخراجك إذا أنت قرّ  قلت:
ادسة، وسأتصل بك يا دكتور اعة السّ السّ اليوم دود قال: سأغادر احل

 إذا حدث ما حدث.
 قلت: أتصل يب بوجه السرعة.

اعة السادسة مل خروجه بسّلم، ولكّنه قبل السّ آوأنا  ،عليه اً نت قلقكُ 
 نعت من اخلروج.مساًء أتصل يب وهو يقول: مُ 
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 كّلمك.أبقى هناك إىل أن أقلت: 
إىل ذلك املكان ستجد من ينتظرك ، أذهب دقائق بسيطةمته بعد كلّ 

 هناك، ولن يرتكك إاّل وأنت خارج احلدود.
)يعين جل الرّ بعد نصف ساعة تقريباً، أتصل يب عبد الرزاق وهو يقول: 

 داخل احلدود التونسية.اآلن نفسه( 
 احلمد هلل.

يف الداخل مبيادين املواجهة عبد الرزاق التحق خروجه بسّلم وبعد 
بالنضال  وكذلك التحققّوة وكرهًا على الطاغية( )الشرق احملّرر بال

اتصل يب ذات مرّه وهو يقول: يا دكتور حيث  يف اخلارجالسياسي 
طيبة لكف الدماء بني الليبيني، هود األخوة املصريني قائمني جبعقيل: 

؛ فنحن قلنا لألخوة املصريني شرط يف اختيار الوفد املفاوض لكن عندنا
لطرف ا غوالّ بدماء الليبيني شريطة أن ت نقبل بالتفاوض من أجل كفّ 

ن سيأيت مفاوضًا لنا، وقد قبل نا حنن الذين نقرتح عليه مثاين، أنّ ال
اخرتناهم حنن ربعة الذين األوأنت أحد بشرطنا؛ فحّددنا له أربعة أمساء، 

 باالسم.
 هم، وال يليق يب.قلت: لن أقبل أن أمثل

وطرابلس  ،لليبيني غال  فدم ا ؛أرجوك يا دكتور عقيل أن تقبلقال: 
 من دم. اً سيدّمرها وتكون أهنار 

أنا وإياكم تقرتحين ألكون جالسًا أنا ال أقبل، عيب يا عبد الرزاق أن 
مع صمت )دون أن أذكر أمسه(  .... وأنا نُعدُّ مع ،يف مواجهة تفاوضية

 قليل.
كّل شيء؛ فّل تضّيع هذه وأنت عارف   ،يا أخ عقيل: حنن متفقني

، ونستمع لوجهة نظرك بعد أن  حنن يف حاجة ألن نراكالفرصة اليت
 .نتبادل املعلومات
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أن أكون مع أولئك  ينبغي يلّل عبد الرزاق الّتاريخ يسجل، فولكن يا 
 نمن يكونو  العاقل يفهم( ومع ذلك كما يقولون: مل أذكرهم)...... 

 .أولئك
كاملة أهنينا املطال زمن املكاملة بني رفض شديد وإصرار أكثر شّدة، 

وهو  ،ّث نتصل يف مثل هذا الوقت ،فرصة إىل يوم غد  ألفّكر إعطائيب
  الساعة الرّابعة مساًء تقريباً.

العرادي اليت أجريت بيين وبني عبد الرزاق لمكاملة ليف اليوم الثاين 
لقد اتفقنا حنن ومجاعتك عبد اهلل السنوسي وهو يقول: يف منزيل ين جاء

 ،الذين حّددوا األمساء اليت يروهنا وطنيةوهم على اللقاء يف مصر، 
 ولكن اليوم اشرتطوا علينا شرطاً. ،وميكن التحاور والتباحث معها

 وما هو شرطهم؟
من اثنني فأنت أحدمها، وإن كان من مكّونًا اشرتطوا إن كان الوفد 

 ذلك.شرط هلم يف واحد فقط تكون أنت، وإذا الوفد سيأيت بكامله ال 
حاطت املخاوف يب من كّل قاله عبد اهلل، أ أن استمعت ملابعد 

 تسألين: جانب، ونفسي 
للقذايف من ق بل األخوة الثّوار محل ثقيل، به  أال يكون حتديد امسك

 تلك اليت سبق وأن محلتها!مع  على ظهركتتضاعف االثقال 
  للقذايف!هدفاً التحديد قد أصبحت هبذا كون تأال 

؛ من ميلي عليه شروطاً ال يقبل  دهاستبداب وعليك أن تفهم أن القذايف
؟ ومع  كائن من كانض عليه رأيًا أو شخصًا  فر  فما بالك خبصم  ي  
 قبلت.فقد معرفيت الّتامة بذلك 

 :هم)اليت وصفوها بالوطنية( من ق بل األخوة و ةاملقرتح واألمساء
 ـ مصطفى اخلرويب. 7
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 .زيد عمر دورده ـ أبو 1
 ي.ـ املهندس جاد اهلل عزوز الطلح 3
 ـ الدكتور عقيل حسني عقيل. 1

 من فضلكم ال جتعلوين يف الوفد.قلت: 
 مل أقل لك شرط اجلماعة!أقال: 

 قلت: حاضر.
 من األمساء احملّددة.يف الوفد فسألين من تفّضل أن يكون معك 

 .الطلحيعزوز اهلل  دقلت: املهندس جا
جربة( اليوم مساًء عن طريق تونس )إذن اتفقنا، وسيكون سفركما قال: 

 .هناك كمر اتظنيف اة اخلاصّ  ةوستكون الطائر 
اتصل يب املهندس عبد الرزاق ليطمئن على موافقيت؛ فأخربته مبا مّت بيين 

مصطفى عبد اجلليل؛ فقال:  ستشاروعبد اهلل، وشرطت عليه موافقة امل
لقد عرضنا املوضوع وامسك عليه وقد وافق وهو يقول: من أجل كف 

 موافق، ونتمىن لكم النجاح. هدر دماء الليبيني أنا
أبو و امسة مساًء وهو يقول: ستكون أنت الساعة اخلعبد اهلل اتصل يب 

 زيد دورده. 
 قلت: ومل   ال يكون املهندس جاد اهلل.

، مل يوافق على املهندس جاد اهلل( ؛ ففهمت أّن )معّمرأنت تعرف :قال
 اجلماعة.وها اليت حّدد ن مل خنرج عن االختياراتثّ قال: يا دكتور حن

أنا من األمساء املطلوبة دولّياً؛ فكيف يل زيد وهو يقول:  أبواتصل يب 
 األخوة اآلخرين.جيب أن يكون معك أحد  ،باخلروج

 قلت: بّلغ عبد اهلل.
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جواز سفر وثيقة بعبد اهلل، واتفقا أن يستخرج أبو زيد  أبو زيداتصل 
خوة يف تونس مل باسم غري امسه، وكان األمر كذلك، فهو بالنسبة لأل

عمر فهو أبو زيد  ؛، أّما بالنسبة لألخوة يف مصردورده أبو زيديكن 
 دون أّي غبار. (بدمه وحلمهدورده )

 القاهرة فاوضات م
 األولى

 م(01/5/1100)
وصلنا ليًّل إىل مطار القاهرة، كان يف استقبالنا األخوة املكّلفني بإجراء 

ومل يسبق يل معرفة أحد   ،املصرية االستخباراتمن التفاوض عملية 
وهو  الذي أعرفه من قبل،منهم، ولكن وجدت األخ أشرف شيحة 

 ،ضوًا رئيس يف استقبالناعدمات خلحة وااللسي نوفاهلا لشركةالك امل
 عملية املفاوضات الرمسية.يف  اً واً رئيسعضكان وكذلك  

املهندس عبد يب و الصّّل  ين الدكتور عليسألت األخ أشرف: هل األخو 
 سننزل به؟ن يف الفندق الذي ازاق العرادي مقيمالر 

 قال: ال يف فندق آخر.
فندق ذاته واهلل بال يلنينز وعبد الرزاق  يلو كانا الدكتور عل :قلت له

قبل أن استلم غرفيت اليت سأنزل هبا؛ فقال  أحدمها لكنت نازاًل عند
 واهلليب: قال: الصّّل  علي أشرف سبحان اهلل لو تسمع ما قاله الدكتور

، ولكن حنن الذين مل أن استقبل األخوة يف املطارة لدي رغبة تامّ 
 .نأخذه معنا

من املطار إىل حيث مقر  ةأشرف شيحة سيارة واحد السيدركبت و 
نعمل السيد أشرف شيحة حنن نريد أن إقامتنا، وحنن يف السيارة قال: 

يف ادي العر عبد الرزاق يب واملهندس الصّّل  يلقاء بينكم وبني الدكتور عل
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ائدة يف ي ال تكون التوترات بينكم غدًا سك  ،جناح أبو زيد هذه الليلة
 جلسات التفاوض.
ها ضقد يعمل على توسيع اهلوة؛ فتقوي ، ألّن أبو زيدقلت: هذا أحسن

  .مسبقاً مهم جّداً 
حقيقة أمرنا يا دكتور عقيل يف حنن عرف إّنك مع الثّوار، و أأنا ّث قال: 

ولكن ال نريد أن نقطع شعرة معاوية مع نظام فرباير،  71مع ثورة 
وميّكنهم من  ،أن تقدم ما تقّدمه لليبينيالقذايف حىت تستطيع مصر 

 .دون املزيد من سفك الدماء مرض  الوصول إىل حّل 
 فرباير يف حاجة ملدّ  71وثوار لديها ما ختشى عليه، مصر قيل ا أخ عي

مض عني ونفتح عني، يف معظم األحيان نغالعون هلم، وهلذا حنن  يدّ 
واخلوف على  ، خارجني من ثورةالزال عظمنا طرييف مصر وحنن 

خاصة وأنّه  ،أبداً ال يستأمن جانبه رعايانا هناك يف ليبيا حتت نظام 
  .وعمّلً مع الثّوارفنحن قناعة مع ذلك ، و يرقص رقصة املذبوح

ال  األخوة املصرينيموجباً، ولكن  اً ملصر دور  عرفت أنَّ  وعليه: لقد
؛ فهم فاحتني احلدود مبا ميّكن من يف ذلك الوقت غبون اإلعّلن عنهر ي

 فتح األبواب أمام املضطرين ملغادرة ليبيامع  ،ل ما جيب للثوارالدخول 
 .الضرورية، إىل جانب تقدمي املساعدات وكذلك اجلرحى

يؤّكدون لنا بني  ،كان األخوة املصريون الذين يديرون املفاوضات بيننا
أن  ال ميكن هلمولذلك االسرتاتيجي،  واحلني أنَّ ليبيا عمق مصراحلني 
أو  ،يف تقدمي املساعدة، ولكن لكل  أسلوبه منها املتفرّج  موقف يتخذوا

 .لعب الدور املوجب حرصاً ليس إاّل 
سويًّا لتناول أطراف وجلسنا  ،وصلنا مجيعًا إىل جناح إقامة أبو زيد

ميأل تلك اجللسة، األخوة املصريني الرتحاب الكبري من كان و  ،احلديث
 ملقابلتنا يف هذا اجلناح وهم يبحثون عن مدخل  ييّسر هلم دعوة األخوين
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ولكن جرى  اتصال من الدكتور  ،(واملهندس عبد الرزاق يالدكتور عل)
وحنن يف بداية جلسة وصولنا جلناح  ،الصّليب باألخ أشرف شيحه يعل

: مبا أّن الدكتور ألشرف قاليسأل عن وصولنا، ث كان ؛ فأبو زيد
أعطه يل، كانت الفرحة كبرية بيننا، حىت أّن أحد األخوة عقيل جبنبك 

 لقاء بينكما دخلنا يفاملصريني قال: حنن كّنا نبحث عن كيفية تُ 
 قة بينكما ليست يف حاجة لتدخلنا.ولكن يبدو العّل ()الطرفان الليبيان

يف هذا و  ،لتقي مباشرةسن لكم تقديرنا وشكرناقلت: حنن مع وافر  
، وحنن غري ذلكها األخوة األعزاء أيّ إاّل إذا رأيتم ، األفضلهو اعتقادي 

 .ة مسبقاً ترتيباتكم املعدّ ال نريد أن نتدخل يف 
 يف عيون أخوتنا املصريني األعزاءوكانت البهجة  ،قالوا: بكّل سرور

يف  فاوضاتامللقاءاتنا و تعبريًا واضحًا عن شّدة حرصهم على جناح 
 .القاهرة

 حنن يف انتظاركما هنا يف الفندق. ي:قلت لألخ الدكتور عل
باستثناء األخ أشرف شيحة الذي بقي من أجل خرج األخوة املصريني 

 وخدمات راقية جّداً. ،إقامة، وأمناً  ،على كّل شيءأن يطمأن 
كة رت لتناول وجبة عشاء مش معاً ل زـ لألستاذ أبو زيد ما رأيك أن ننقلت 

للقاء ونرّتب سويًّا  واملهندس عبد الرزاق؟ يخوين: الدكتور علمع األ
حىت نكون على درجة من  ، مّناكّّلً   هما جيب أن يقف عندوفقًا ل  غدًا 

 أخوتنا املصريني األفاضل؟وكذلك أمام  ،أنفسناالرقي أمام 
 اتصاالت،ّتب معهم كّل شيء؛ فأنا أريد أن أجري أنزل إليهم ور قال: 

إىل حضوري  اء؛ فأنا يل هدف من ور ونأمله ّضلهوهذا ما كنت أف
أنا واألخوين )الصّليب التنسيق مع رفاقي. أّما املفاوضات فوهو القاهرة 

 إهناء الطاغية ونظامه.مسبقاً متفقني على  والعرادي(



255 

 

إىل من ليبيا جاء  إمساعيلّلغت من قبل األخ أشرف شيحة: أّن حمّمد بُـ 
، وهو يربّر ذلك بأنَّ فاوضاتأنّه يود أن حيضر امل خبصوصمصر 

ر، وليس معنا، فكان الرّد من الطرف املصري، اعقيل مع الثوّ الدكتور 
ر، ا، هذا األمر يتعّلق بالثوّ املفاوضات أهّنم ال ميلكون حتديد من حيضر

باألخ الصّليب والعرادي إذا  باالتصال إمساعيلوعليك يا سيد حمّمد 
 وافقا؛ فّل مانع لدينا. 

ن أجل أن حيضر املفاوضات حيث إىل األخوين محمّمد إمساعيل ذهب 
 عضواً مفاوضاً، يف عقيل؛ فكان الرّد عليه حنن ال نقبلكلسيف قة ال ث

 هذا. كّل يكفيفأ
 في حنني.خب سيف القذايف إىلحمّمد إمساعيل فعاد 

بتلك متلئة باقية أّما نفوسنا فهي صدورنا باللقاء،  الفرحة متألالتقينا و 
 واجلرحىبدماء الشهداء ت بنا من تلك اجلراح الدامية أملّ اليت الم اآل

 .تزيدنا وجعاً وأملاً  األخوة املفقودين أوجاع وآالمهكذا و  ،الليبيني
رتتيب فقًا لو  ،يف مربّع  خاصيف ذات الفندق جلسنا يف ذلك املطعم 

طلبنا منه أن يكون باقيًا معنا، من ق بل السيد أشرف شيحة، الذي 
ت اآلراء كانت االستفسارات من الكّل، وكانعنه،   خمفيّ ال حيث 

 تّلقح بعضها البعض، إىل أن وصلنا إىل اآليت:
دور احملايد أثناء جلسة التفاوض أّواًل: أن يلعب املهندس عبد الرزاق 

 وذلك ألمرين:قدر اإلمكان 
أبو زيد  حاولإذا  (ليس إاّل  حمايدًا )افرتاضاً كونه ل  خّ ـ أن يتد 7

اخلاصة )غري  بأشياء غري اليت مّت االتفاق عليها يف هذه اجللسةّبث التش
 .الرمسية(

، وتفادياً  يف طرابلسنيقد يلحق أضراراً بأخوته الباق طرفاً ـ إّن ظهوره  1
عليه طبيعته  تحلياد، ولكن عبد الرزاق غلببإظهار اذا األمر عليه هل
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يد، الذي صاح بأعلى أمام أبو ز  ؛ فانكشف أمرهبل عليهااليت جُ  الثورية
ومع أّن املوقف فيه  .بل أنت أكرب خصم ؛صوته أنت مل تكن حمايداً 

أصبح منذ تلك اللحظة شيء من اإلحراج إاّل أنّنا ضحكنا سويّا. و 
 .وال غبار عليهعبد الرزاق طرفاً معلناً 

 ثانيا:
كانت متمركزة على  وتلك اخلطة ،وضع خطّة لتحرير طرابلسـ  7

 ،من خّلل فتح جبهات الربيقة ،ذايف وكتائبه ومرتزقتهتشتيت جهود الق
فك من أجل  ،يف ذات الوقتوتوسيعها اجلبل الغريب مع  ،مع مصراته

لكي جيد الثّوار جماالً  ، وذلكطرابلس اليت ختتنق منها األمنيةالقبضة 
 وأزقتهااألسلحة وفرض وجودهم يف شوارعها إلدخال املزيد من 

إىل  تضييق  من تضييق اخلناق على الثوار وال، وتتغرّي األحيادينهاوم
 .وكتائبهاخلناق على القذايف 

الدكتور  معبشأنه  بتقييم املوقف من الداخل والتنسيققوم أأن  ـ  1
، ولذلك كان حضوري مشاركًا يف املفاوضات يف القاهرة يبالصّّل  يعل

 على فكرة واضحة وحمّددة وهي رحيل القذايف.
تأمني سّلح قبيلة املقارحة يف على ستطاع قدر املعمل أأن  ـ  3

لتأييد ار، مع العمل على دفع القبيلة ُيشهر يف وجه الثوّ  ال حىّت الديار، 
لثورة، وهذا ما حتّقق بالّتمام كما كان مّتفق عليه التزاماً؛ فقاتل من ا

 71 ثّوارة يف ربوع ليبيا وهم ثائرون مع قاتل من قبيلة املقارحة املنتشر 
زله ـ، وناصر من ناصر، وحفظ سّلحه يف منأيّد هم من أيّد من، و فرباير

ن يظن القذايف ومن ورائه من من حفظ، والنتيجة أّن هذه القبيلة اليت كا
 مجلة وتفصيًّل.    من أجل الوطن ، رفضته قذايفهّنا ستكون مع الأيظن 
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حترير مع ثّوار طرابلس يوم هبُّ يمن معي السّلح و  مل كلّ حيأن  ـ  1
؛ فقام مجيع أبناء ذلك اليوم الذي كنت أظّنه بعيد جاء .اصمةالع

 . متلؤهاع، وإنزال األعّلم اليت كانت بقفل الشوار مع أبنائنا  شارعنا
تلفاز اجلزيرة على من خّلل من وسط العاصمة أْن أعلن موقفي  ـ 5

من خّلل الزمن الذي أخذته  ؛، وكان األمر كذلكاهلواء مباشرة
وكتائبه ومرتزقته قد  قذايفدقيقة، أوضحت فيه أّن ال 17 وهو املداخلة

هزموا يف مدينة طرابلس، ودعوت الّناس للخروج يف مسريات تأييد لثورة 
اليوم التاريخ يصنع فّل داعي للتأخري ) :أقول، وهكذا كنت فرباير 71

ها الليبيون فّل عن صناعته، لقد أصبحت الفرصة بني أيديكم أيّ 
  .(تضيعوها

 يما يتعّلق باملفاوضات:ف ثالثاً:
أو مع أّن مطلبنا واحد دون أّي لبس أو غموض وهو: رحيل القذايف، 

ال يذكر اسم القذايف يف اللقاء املزمع إاّل أنّنا اتفقنا أن القضاء عليه، 
انطّلقًا من قناعة مشرتكة بني ثّلثتنا )الصّليب والعرادي عقده صباحاً، 

 من أجل حّل مشكلة شخص مل يكنللتفاوض  جميئنابأّن وعقيل( 
أن ال يثار  نايوهلذا ارتأ ،)ليبيا( مشكلة وطن بل جينا لنحلّ ، )القذايف(

 .الذي جئنا من أجله مفاوضني امسه حىت ال يرتبط باسم الوطن
جئت صباحًا لألستاذ أبو زيد، وأبلغته مبا مّت إعداده مشروعًا شفويّاً 

إليه، التقينا يف اجللسة التفاوضية لنا بًا كثرياً مبا توصّ لّلتفاق؛ فكان مرحه 
باملقر الرئيس إلدارة االستخبارات املصرية، وكان رئيس وأعضاء إدارة 
اجللسة من الطرف املصري على مقدرة عالية يف إدارة عملية التفاوض، 
وبعد نقاش  دار بيننا أخذ فرتة طويلة متصلة من الوقت )من الصباح 

اليت اتفقنا عليها مساًء )أنا   حىت املساء( توّصلنا لذات النتيجة
 يب واملهندس العرادي(.والدكتور الصّّل 
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 :ةاآلتيالنقاط وكان االتفاق على 
ختتار رئيسًا هلا من بني ل جلنة وطنية إلدارة البّلد، أن تشكّ  ـ  7

، على أن من الطرفني مفق عليهأعضائها، ويكون أعضاء اللجنة متّ 
الطرف الثائر عليه، ويف ار على تعرض األمساء املقرتحة من طرف الثوّ 

املقرتحة من الطرف الثائر عليه على الطرف الثائر،  األمساءاملقابل ُتطرح 
، حىت ولكل  حّقه يف االعرتاض على أّي عضو  من األعضاء املقرتحني

 تغيريه بشخصية تقبل عند الطرف اآلخر. يتمّ 
مشروع الدستور  ـ تتوىل أداة املرحلة االنتقالية تشكيل جلنة لصياغة 1

مبا حيقق طموحات املواطنني، ويعرض مشروع الدستور اجلديد  ،اللييب
 لّلستفتاء العام بوجود إشراف يتفق عليه.

ـ بدء حوار وطين حول اخلطوط العريضة لشكل النظام السياسي،  3
وهياكل إدارة وشكل احلكم، واإلطار الدستوري، واحلكم احمللي، 

ما يتفق عليه على الشعب إلقراره باعتباره عرض  الدولة، على أن يتمّ 
 صاحب القرار.

ـ عودة مجيع وحدات القوات املسلحة يف كافة املناطق الليبية بدون  1
 استثناء إىل معسكراهتا، واالضطّلع باملهام والواجبات املوكلة إليها.

ـ العمل على وقف كافة التدخّلت السياسية والعسكرية األجنبية يف  5
ذلك بالتزامن مع اإلجراءات  يبية، مع التشديد على أن يتمّ الشؤون الل
 السابقة. 

ـ استئناف قوات األمن العام والشرطة الليبية القيام مبهام ومسؤولية  9
 حفظ األمن، وتطبيق التشريعات النافذة يف كافة أحناء البّلد.

ّلح من أيدي املدنيني وقف إطّلق النار يتضمن جتميع السّ لـ تطبيق  1
 سليمه إىل مكانه الصحيح )خمازن ومعسكرات القوات املسلحةوت

 (.الليبية



259 

 

 .صدورهعليها الدستور اجلديد حال  ـ اإلعداد لإلجراءات اليت ينصُّ  9
 ،يبالصّّل  يوقفت مع األخوين الدكتور علوقبل أن أغادر القاعة 

واملهندس عبد الرزاق العرادي، وأعدت ذلك السؤال الذي طرحته على 
 وذلك ليطمئن قليب، وهو: ،د الرزاق هاتفياً األخ عب

إجراء على واألخوة هناك موافقون  ،عبد اجلليلمصطفى  املستشارهل 
 ؟املفاوضات بكّل وضوح

 :من أمساء املوافقني اً بعضوإليك  ،: نعمالدكتور علي الصّّليب قال
 ـ املستشار مصطفى عبد اجلليل. 7
 ـ عبد احلكيم باحلاج. 1
 لقادر.سليمان عبد اـ  3
 ـ نزّار كعوان. 1
 ـ امساعيل القريتلي. 5
 ـ عبد اهلل الزوي. 9
 مفتاح الدوادي.ـ  1
 ـ انيس الشريف. 9
 ـ كمال حذيفة. 9

 خالد السائح.ـ  71
 ثر.ثّ قال: وآخرون كُ 

عرضنا  األخوة املصريون متنني جّدًا من نقاشاتنا وأساليبكان 
 للمشكلة مع وافر االحرتام املتبادل.

 وأحيانا هترّباً( وتربيراً حتليًّل وتفسرياً )عة احلال كان للجانب النظري بطبي
، ومع ذلك حتّمل اجلميع الطويل ياحلّيز األكرب يف أخذ الوقت التفاوض
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يها، ومع ذلك ف اً لو مل يكن اجلميع سببا مل تكن ألهنّ تلك اإلطالة 
 .اجحةالنّ  هي طبيعة املفاوضات السياسية كذاأقول: ه

 .الطرفني مبوافقةضر ُكتب احمل
 ،(ه  تمن)يا أخ أبوزيد القذايف  :يب بكّل صراحةالصّّل  يقال الدكتور عل

دماء الليبيني وحفظ طرابلس من  نحقملساعدتك يف يف حاجة وحنن 
 الدمار.

، ولكن أبو زيد يمن الدكتور عل واضحةسالة المن هذه الرّ  اً كنت متنّ 
 .يكن متّناً مل 
 اتو.ا النّ : أنتم جبتو أبوزيد قال

من  أقدم عليهمبا وذلك الناتو أتى به القذايف،  :ير علفقال الدكتو 
به من تقتيل ألهل  وما يقوم ،بنغازي وأهلها اآلمنني طغيان جتاه مدينة

 .وحميطهم يف جبل نفوسة والزاوية وازوارة الزنتانأهل و  ،مصراته
ا مباشرة إىل من بعدهو  ،إىل تونس ّين  عائد  غادرنا القاعة للمطار مباشرة 

مبقدرة مع امتناين ، من اتفاق لنا إليهوصّ تي امتنان ل ما وأنا كلّ  طرابلس،
ة املسبقوكذلك ملعرفتهم  ،األخوة املصريني على إدارة النقاش والتفاوض

تأّكد هلم عندما قلت الذي بكله وضوح، و فرباير  71ثّور مع  وقفيمب
واملهندس العرادي يف يب ألخوين الدكتور الصّّل يف حديث موّجه إىل ا

 )حبضور مجيع عناصرها مبا فيهم أبو زيداجللسة الرمسية للمفاوضات 
ويا مهندس عبد  ي،يا دكتور عل قلت: )واهلل لوال اختياركم يل (دورده
لكان مكاين بينكم(  وهلذا كّلما وقفنا يف وقفات االسرتاحة  الرزاق

على أياديهم، دون أن يؤّكد األخوة املصريون أهّنم مع الثّوار ويشّدون 
حسابات أّي تظهر من أفواههم كلمة واحدة ميكن أن حتسب ضمن 

 جماملة لذلك النظام الطاغي.
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، وممل نعرف النّ وطوال الليل اعة السادسة صباحاً، نا طرابلس السّ وصل
احلمد هلل على  :اسرتحت قيًّل فإذا باالتصاالت اهلاتفية من عبد اهلل

 فاوضات؟السّلمة، ثّ كيف كانت امل
 ونتائج غري متوّقعة. ،كانت متازة
 أين التقرير؟

 عليك بأبو زيد.
خمتصراً فكتبنا التقرير  ؛صباحاً  77الساعة  زيلـأبو زيد ملناألخ حضر 

يف تلك اجللسات الرمسية،  مّت االتفاق عليهمبا  ، وذلكمن صفحتني
سليمه  الذي يقوم هو اآلخر بدوره لتوأخذه بدوره ليسلمه إىل عبد اهلل

 للقذايف.
التقرير  م  سله كانت النتائج من وجهة نظر عبد اهلل جيدة جّدًا قبل أن يُ 

عد أسبوع  جيب أن تعودوا بمه له قال: إىل القذايف، ولكن بعد أن سلّ 
كما هو مّتفق بينكم، ولكن )حنن دائماً نبوا أكثر( أي يقصد أّن معّمر 

 .ّّلً ، وكأنّه ال يريد حيريد تنازالت
قد فظننتم أّن الثّوار  ؛هذه النتيجة جاءتكم سريعةأخ عبد اهلل  ياقلت: 
بإعطاء التنازالت، ولكن أقول لك أنا لن أعود ثانية إىل قابلني يكونوا 

املفاوضات، ألّنين ال استطيع أن آيت مبا هو أفضل مّا توصلنا إليه عن 
ولعلمك سيكون االجتماع الثاين ال بند له إاّل رحيل  ة.إرادة حرّ 

 القذايف، وأنتم أحرار.
فض أن يعود ثانية إىل ر يعقيل  : الدكتورزيد وقال له بأيباتصل عبد اهلل 

فاتصل يب أبو زيد وهو يقول حىت أنا ال أريد العودة، املفاوضات؛ 
للمفاوضات واهلل لن ولكن نصحت عبد اهلل بأنّه إذا مل يذهب عقيل 

 ل إىل تفاهم.يتّم التوصّ 
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 واتبعه بعد دقائق أبو زيد، زيلـإىل منعبد اهلل  اءبعد ساعتني تقريبًا ج
أن القذايف سيقرأ هذه ؛ فبادرت برأي وهو: يّ عرفت أهنما قد اتفقا عل

 حنن ورابعنا عبد الرزاق العرادي نقم هبا يف غري حمّلها؟اجلهود اليت 
 ؟صدمعاً عبد اهلل وأبو زيد ماذا تقفقاال 

ويعرف ي، رحمق أبو زيدأّن القذايف يعرف أّنين مقرحي، ويعرف قلت: 
يف كتب التاريخ هي  العرادياهلل مقرحي، ويعرف أّن جذور  أّن عبد

علي يعرف أّن الدكتور  كما أنّه،  11األخرى تعود إىل ما نعود إليه
مّا جيعله يعرف العّلقات التارخيية بني املقارحة وأهل  ؛يب مصرايتالصّّل 

وحنن يكفينا شكوك  ،عستحوم الشكوك على اجلميوبالتايل  مصراته.
بني تدور وبناء على هذه املعطية سريى معّمر أّن املفاوضات  وظنون.

وال  اأّن معّمر يستخدمكم نوأنتم تعرفو  طرف  واحد  وليس بني طرفني.
 .ان فيكمقة له كما تعتقداث

قال، أحدمها الوقت ال يسمح بذلك وهذه تربيرات ألّنك أنت ال تريد 
 املشاركة؟

 بعيب. تفهي ليس ؛ذا حسبتموها كذلكقلت: حىّت إ
  .للسفر غداً  تستعدّ أن أرجوك 

 )طرابلس ـ جربه ـ برًّا وجّواً:لذي ال بديل له عدنا وفقًا خلط السري ا 
ن، و وصلنا ليًّل وكان األخوة املصريون هم األخوة املصري ،القاهرة(
سابق ذات الفندق ال هنا إىلواحلفاوة، توجّ  بمع  وافر الرتحا استقباالً 

 .بطريق املطار)القاهرة( 

 

                                                 
ق حسن اهلادي بن يونس، مركز جهاد الليبيني، طرابلس، إمساعيل كمايل، سكان طرابلس الغرب، تعريب وتعلي 11

 .39م، ص 7991
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 القاهرة فاوضات م
  لثانيةا

 م(15/5/1100)
بعد أن وصلنا مطار القاهرة، واستقبال األخوة املصريني املتمّيز، توّجهنا 

اجلناح الذي خّصص له، اتصلت على  منللفندق، ومّت متكني كّل مّنا 
، العرادي لرزاقواملهندس عبد ا ،الصّّليب ياألخوين الدكتور علب الفور 

ين سألتقي مع األخوين أبلغت أبو زيد بأنّ جاءا على الفور، اللذان 
 السابقة )ترتيب للقاء الغد( كان منوناً بذلك. ةلذات الفكر 

ع بذات الفندق، وكان السيد أشرف شيحة التقينا هناك يف ذات املربّ 
حىت  راستأذن للمغادرة وبقينا هناك إىل وقت  متأخّ ّث  ،بداية معنا

يسري  الوهن بدأ ، أبلغتهم بأنَّ إجراء املفاوضاتليوم  الباكرالصباح 
 .د خييفوينخر يف عظام الطاغية؛ فلم يع

يتزايد ر كل يوم اهم أبلغوين بتضاعف قّوة الثّوار؛ فالثوّ وهم من جانب
ّلح دخل وال زال يدخل، ولقد وصل  وترتفع معنوياهتم، والسّ  عددهم، 

من  وبالتايل البدّ وراء وسوق اجلمعة وفشلوم، مبا فيها تاج كّل مكان  
، مع مامتّ بال رحيل الطّاغية، وال شيء غري ذلك، اتفقنا على ذلك

يف  صوته مرتفعاً سيكون حسب ما أتوّقعه هي إليهما بأّن أبو زيد يتنب
أنَّ  وتعرفاتطمئنا  إذا حدث ذلك أن مالكن لعلمك، و هذه املفاوضات
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صوت القذايف ضعف  إثبات دليل د عن كونهيصوته ال يز  ارتفاع
 ّوته.إثبات قدليل  وليس هنظامو 
دير ذات الفريق املصري املرة صباحًا ب  تحت اجللسة الساعة العاشفُ 

عطيت ؛ فأُ جللسةا حلوار بعد افتتاحه من رئيسللمفاوضات، بدأ ا
، وتعليًّل( حتليًّل وتفسرياً )كثريًا حديثه  ؛ فأطال أبو زيدالكلمة لطالبها 

لتغطية الشمس حماولة  حديث ال يزيد عن كونهاجلميع أنّه ف حىت عر 
فض تظهر على تلك الشخصية رات الرّ ، وكانت مؤشّ البعني الغرب

، وكذلك كانت مداخلةوهو رافع يده لطلب يب( )الدكتور الصّّل  اهلادئة
( فأشرت إليهما املهندس عبد الرزاق)عّلمات الغضب تظهر على وجه 

املهندس عبد  بتسم اد عن كونه ضعفًا ويأساً؛ فبأّن هذا القول ال يزي
رحيل القذايف أو القضاء متفقني أنّه ال حّل إاّل ، باعتبار حنن الرزاق
 .بالقّوةعليه 

يب؛ فأسرعت بطلب نقطة نظام؛ الصّّل  يأعطيت الكلمة للدكتور عل
؛ فقلت يا دكتور علي م بعدمل يتكلّ يب كونه الصّّل  يالدكتور عل فاحتجّ 
من أخذ عليك نقطة نظام، بل أنا أطلب منك أن تعطيين أنا مل 
 نقطة نظام؛ فقال: ال بأس تفضل يا دكتور عقيل.فضلك 
رأيه، وقبول الرأي اآلخر يُعُد  عن يعربه ال شّك أنّه أبو زيد ما قاله 

ًّ  ،ملفاوضاتذه اهلوين أنتم ر ، أّما أنا لو مل ختتاضرورة  لكنت جالسًا
 (.لك اجللسة اليت سبقتها، وكذبينكما يف هذه اجللسة

للعبارات اليت ال تليق  ن حنافظ على أخّلقياتنا، وال داع  أ ثّ قلت: أرجو
ومن العيب أن ننشر غسيلنا أمام الّناس؛ فاملصريون حبضرة اجلميع، 

، وأنا أحتدث يف هذا إخوتنا، واالحرتام أمامهم يرفع من قيمتنا سويّاً 
تأخذ حّيزاً بدأت هلدوء عّلمات ا الحظتبأكثر توضيح  االجتاه
 .يعلى وجه الدكتور عل اً عريض
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؛ فكان ذلك اهلدوء عّلمة من حديثهالصّّليب  يأستأنف الدكتور عل
يف شخصه، ويف القضية اليت كان مفاوضًا من أجلها، عّلمات الوثوق 

 من انتصارات، وكذلك احرتاماً للحضور.فرباير  71ار ثوّ  حّققهويف ما 
القذايف انتهي، ، وهو يقول: يا أستاذ أبو زيد فقد رفض وجود القذايف

 كسفك دماء الليبيني، وكذل كفّ   يف حاجة ملوقفك معنا يف نوحن
 ار إليها.طرابلس عند دخول الثوّ حنتاج ملوقفك معنا يف تأمني مدينة 

 ليبيا، لقد أبو زيد تعرف من الذي جاء به إىل أّما الناتو؛ فأنت يا أخ
إبادة سكان مدينة بنغازي حماولة قدامه على جاء به القذايف بأسباب إ

 يف ليبيا بعد العاصمة األبدية طرابلس.ينة كربى ثاين مد
وأنت تأتيك  فني إسّلميني،وكيف تقول هذه جمموعة إرهابية ومتطرّ 

التقارير كّل يوم عن حقيقة املوقف الذي ال تريد االعرتاف به يف هذه 
مؤيدين للثّوار الذين حّرروا  الليبيني أصبحوا معظم ، وهو: أنّ اجللسة

أراضيهم كما هو حال أهل الشرق الذين حّرروا كّل الشرق يف أربعة 
، وهكذا هي مدينة مصراته عصّية على القذايف وأجهزته وكتائبه أيّام

 .، وجبل نفوسة العظيمواملرتزقة، وكذلك مدينة الزنتان اجملاهدة
 يب: وهو يقول: ّّل من أبو زيد حلديث  الدكتور الصكّلمية مقاطعة  

أنتم يا عائلة الصّليب ما بكم؟ أخوك إمساعيل قائد كتيبة يف بنغازي، 
األرض هو  علىيب آخر أسقطت به الطائرة، وهناك صّّل وابن عّمك 

ت يا دكتور يب، وأنالطائرة اليت كان فيها ذلك الصّّل تلك الذي أسقط 
، دوليةالواقف أخذ املو  ،ّلحسال ألخذتتنّقل من مكان ملكان  يعل

 ثّ تقول القذايف يرحل. وتأيت هنا لتفاوضنا.
األخوة املصريني الذين من  شخص آخراألخ أشرف شيحة و يل أشار 

 .ألجل هتدئة املوقف تدّخلأبأن تولوا إدارة احلوار 
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أنفسنا خيرجنا من هذه الكلمات اليت باالستماع إليها فتدخلت مبا 
 اآلذانتقبل لمات اليت كإىل تلك اليدخلنا استماعًا ، ومبا ضاقت

؛ فقال أبو زيد صوالت وجوالت، هدوء من بعد االستماع إليها
؛ فّل حتسبوين واحلديث موّجه للجميع )أنا مل أكن عاقًّل مثل عقيل

، ولكن لكّل مّنا رؤيته ي(؛ فقلت استغفر اهلل أنت أخمثله عاقّلً 
يف موقف   وشخصّيته اليت هبا يكون موّفقًا يف موقف  وال يكون موّفقاً 

  آخر.
س ُتسهم فرتة قصرية لّلسرتاحة اليت كان يظن أهّنا أعطى رئيس اجللسة 

 ألنفس.هتدئة ا يف زيادة
واملهندس عبد الرزاق  يعل بطرح من الدكتوراجللسة الثانية  استؤنفت

إىل أّي  أو رحيله، يف ليبيامواطنًا وبقائه القذايف  ةتنحيؤّكدان فيه على ي
 بغري ذلك. نر ال يقبلو اذا فالثوّ مكان يرتضيه، وهل

 هبذا.أبوزيد فلم يقبل 
إاّل على تنحي وال اتفاق ش أنّه ال نقا ير علالدكتو  ولكن كان ردّ 

وبدأ قراءهتا املدونة  ،من حمفظتهورقة  يأخرج الدكتور علالقذايف، ّث 
  وال شرط. دون قيد   تنحية القذايفعلى  تنصُّ أوىل  مبّلحظة

باستمرار احلوار؛ مّا دعا رئيس  غري قابل أبو زيد ويف مقابل ذلك كان
والكلمات تتزاحم عند اجلميع وبينهم؛ فمنها ما بلغ اجللسة إىل رفعها 

احلناجر، ومنها ما جتاوزها إىل األلسن، ومنها ما بقي خمزّنًا يف األنفس 
 .تضيقوالصدور اليت هبا 

لكن األمر أصبح و  ،ن إعادتنا إىل استئناف احلوارو حاول األخوة املصري
والت والنتيجة ساكنة، ، حماوالت من بعد حمادورده زيد أبوصعبًا مع 

من على الفور الطائرة من األخ أشرف شيحة إحضار زيد مع طلب أبو 
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بكّل ويف املقابل األخ أشرف حياول  إىل طرابلس، سرعةاملالعودة أجل 
  .غضب مع عدم قبول ةأبو زيد، ولكن النتيجة واحد دئةهتهدوء 

أبو زيد إذا تريد أن تقطع شعرة خ بقي أبو زيد لوحده قليًّل فقلت: يا أ
قطع فأترك األمر معاوية؛ فها أنت تكاد تقطعها، ولكن إذا تريد أن ال تُ 

 يل.
 .، وعليك بالتدّخلجيب أن تُقطعقال: ال 

يب واألخ الصّّل علي قل لألخ الدكتور  :قلت لألخ رئيس اجللسة
بند ما لعرضك قّدمانال ت عقيل يرى أنْ  أنّ  املهندس عبد الرزاق

قّدمان ما يؤّكد تلك النقاط اليت جيب األخذ هبا أّواًل، بل ت املّلحظات
ا به جديداً من نقاط ا يف املفاوضات السابقة، وما جاءاليت اتفقنا عليه

 لصوغهارتك بند املّلحظات اليت جيب األخذ هبا ثانيًا ّث نمفّصلة هلا، 
طرف مّلحظات  يقبل كلّ  وإن اختلف الطرفان يف فقرة مشرتكة،

العّلقة باملوضوع  ذويعلى ويتحّمل مسؤولية عرضها  ،الطرف اآلخر
املستشار سواء أكان رئيس اجمللس االنتقايل  ،املباشر باملفاوضات

 منعليه  ما نتفق، وهبذا نكون قد صغنا أم القذايفمصطفى عبد اجلليل 
 ض املّلحظات اليت مل يتمّ ويقبل كل طرف  عر  شرتكة،ظة ممّلح

 م.  هب مراألتعلق يعليها على من االتفاق 
 ن على االقرتاح.يس اجللسة وهو يقول: يوافق األخوارجع رئ

أهّنا استقبلت الكثري من  اليت يبدو دنا سويّا إىل تلك الطاولةعُ 
 ،مل تتغري وهي نياملفاوضيتغرّي  ،، ولذا فهي صامدةاملفاوضني والزّوار

ثابتة لن تفّرط إىل النهاية، وهلذا ستبقى مصر  لن تتغرّي  يادويف اعتق
 .ليبياسرتاتيجي اال عمقهاأبناء من دور مع فيما تلعبه 
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ه يريد أن ميزح قليّلً أو ليصّحح بدأ احلوار هادئاً بكلمة من أبو زيد وكأنّ 
ت لكم أنا مل لوذلك بقوله: )موش ق ،ما قد أخذ عليه من وجهة نظر

 عقيل(. أكن عاقّلً مثل
أبو زيد دورده، وبيين وبني األخ ولألمانة هناك احرتام متبادل بيين وبني 

  أخوته، وبينه وبني أخويت؛ فهو يقّدرنا كثرياً، ومل يقبل تلك التقارير اليت
القاسم  أبوة ُقدهم له تقرير يف أخي الدكتور كتبت فينا؛ فذات مرّ 

 وعة من الثّوار هناكعقيل عندما كان يف تونس وهو ملتقياً مبجمحسني 
وهو بو زيد التقرير وحذفه ، قرأ أمنهم ألداء ما جيب أن يقوم به كلي 

وأهله فقط، الدكتور بلقاسم )مل ينشّق  :التقريرذلك يقول ملن قّدم له 
  .(اس كلهم منشقنيالنّ بل 

عليها من اجلانبني، انتقلنا إىل البند املّتفق عرض النقاط  متَّ وبعد أن 
فق بأسباب متّسك بند )املّلحظات املشرتكة(؛ فلم نتّ  الساخن، وهو

 األخوين الدكتور على واملهندس عبد الرزاق بالنقاط اآلتية:
طني يف الدماء خّلل الفرتة بنائه ورجال نظامه املتورّ أـ خروج القذايف و  7

 االنتقالية.
 ة الزمنية للفرتة االنتقالية.ـ حتديد املدّ  1
 مخسة أشخاص.ـ تشكيل جملس رئاسي من  3
 ـ توكل املهام للجيش اللييب من اجمللس الرئاسي. 1
 ـ إعادة تشكيل قيادات اجليش. 5
ـ اعتماد الكتائب اليت ُشّكلت يف املناطق اليت ال تقع حتت سيطرة  9

 النظام كجزء من اجليش اللييب.
 ـ إعادة تشكيل القيادات األمنية. 1

 فاق على كتابة احملضر اآليتمّت االت ،ونظراً لبعد اهلوة بني الطرفني
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م اللقاء الثاين من 15/5/1177ُعقد بالقاهرة يوم االربعاء املوافق 
وبعض التيارات  ،احلوار الوطين اللييب مبشاركة وفد مثلي الدولة الليبية

بل لتسوية األوضاع احلالية اليت سُ عن البحث السياسية األخرى ملواصلة 
 متر هبا ليبيا.

بل حّل األزمة االجتماع وجهة نظرمها حول سُ  عرض الطرفان خّلل
احلالية، كما قّدم كل طرف ورقة تتضّمن مقرتحاته ورؤيته لتنفيذ ما اتفق 

 عليه يف االجتماع األّول طبقاً للورقة املصرية.
وجود اختّلفات يف وجهات النظر حول بعض النقاط، اتفق نظرًا ل

اليت مّت تقدميها  مضمون املناقشات والرؤى ضرورة عرضعلى اجلميع 
 ،ملناقشتها وإبداء أيّة مّلحظات جتاهها ، وذلكللحّل على قيادتيهما

متهيدًا لبلورة خطوات عملية حلّل األزمة، على أن يتّم االجتماع جمّدداً 
 يف القاهرة خّلل فرتة اسبوعني من تارخيه إنشاء اهلل.

بًا وحكومة جّدد الوفدان التحية والتقدير والعرفان لألخوة يف مصر شع
موه، وأهّنم سيحتفظون ملصر بكّل ذلك وجملساً على كّل ما قاموا به وقدّ 

 ويدعون اهلل أن يوّفقهم إىل النجاح. 
كانت الطائرة جاهزة لإلقّلع بنا؛ فاجتهنا إىل مطار القاهرة مباشرة 

ليكون  كوفقاً خلط العودة )القاهرة ـ جربة( لنجد السيارة يف انتظارنا هنا
 الرحلة برّاً )جربة ـ طرابلس(.استكمال 

 واإلرهاقالّتعب هر و السّ مس، و وصلنا طرابلس صباحا مع شروق الشّ 
 ما فيها من ملل. ت حريصة على مرافقتنا بكلّ كانكلها  

زيد، أبو و ي ساعات قليلة للنوم، والوقت ال ينتظر كتابة التقرير من قبل
تابة التقارير؛ طلب مين األخ أبو زيد كتابة التقرير؛ فقلت ال أعرف ك

 .ن نلتقي يف مكتيب لنكتبها معاً هلا أصحاهبا، فقال: إذمهنة و فهذه 
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ونكتبها  ،فأنت الذي تأيت إىل منزيل ؛قلت له: مبا أّن األمر كذلك 
 سويّاً؛ فعّلق أنت خائف إىل هذه الدرجة من أماكن أجهزة األمن.

عدم اخلوف أنت رك اقلت: أنا خائف كما أنت تعلم، ولكن إظه
حدث مع بائع اخلضراوات ) التشيكي ( الذي كتب على مبا ذّكرين ي

" وهو مل أحتدويا عمال العامل " :ص له ببيع اخلضراوات فيهاحملل املرخّ 
أن كتابة هذه  جيداً  يعرف ه، ولكنّ ف األبعاد الفلسفية هلذه املقولةيعر 

 ،بسّلم ة وظلمها من أجل أن يبيع خضرواتهاحلكومقد تقيه شر  ،املقولة
، وهذا يدل على شعور داخلي وهو غري مكرتث مبضموهنا الفكري

ن معظمكم مثلى ال ، أنا اعرف أها املشرتون أرجو املعذرةأيّ "يقول: 
، ولكن الضرورة احلياتية جعلتين أضعه على واجهة عارحيب هذا الشّ 

نوا من اختيار تمكّ ، ولكي تة ثانيهال ترفعوا رؤوسكم إليه مرّ لكي  ،حملي
د وضعته من أجل أن . لقضراوات، وعليكم أن تراعوا ظرويفأحسن اخل

، وأعرف أن أكثركم يقال أين صادق، ومن أجل سّلميت وسّلمتكم
، . وعليكم أن تعرفوا أن كتابيت هذه تعىن معارضيت العلنية لهاً يعارضه سرّ 

ّث قال: وألّنكم  .مع احلكومة معكم، وكاذباً  من أجل أن أكون صادقاً 
، فعوض أن يكتب 15"قّدر ظروفكم إىل ان حتني الفرصةختافون مثلي أ

على حمّله أنا خائف؛ فأرجوكم املعذرة، كتب عليه: )يا عمال البائع 
 .العامل احتدوا(

 يف انتظارك.يا استاذ أبو زيد أنا  بعد هذا التعليق قلت:
 رك.انتظا يف اأن  

التقرير؛ فأنا  حلق به عبد اهلل؛ فوجدنا خمتلفني على كتابةجاء أبو زيد ُثّ 
زيد ال  بووأ ،إىل معّمر القذايفأريد أن تسّلم ورقة األخوة املمثلني للثّوار 

يب واملهندس لدكتور الصّّل يريد ذلك؛ فقلت حنن التزمنا مع األخوة ا
                                                 

فرنسيس فوكو ياما، هناية التاريخ وخامت البشر، ترمجة )حسني امحد امني(، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة،   15
 .753م، ص 7993الطبعة األوىل، 
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أمام األخوة املصريني بتسليم املّلحظات اليت اختلفنا عليها إىل  العرادي
وأنتم تعرفون أن هذه اع، جتماالتنا ذلك يف حمضر وثبّ أصحاهبا، 
، وبالتايل عليه مبعرفتها، وإىل مىت موجهة ملعّمر شخصياً  املّلحظات

 عنه!ما جيري قيقة خفى حستُ 
 على تنحيته وأبنائه. قاال: صعب أن نسلم ملعّمر وثيقة تنصُّ 

قلت: إذا ال حتبهذون ذلك؛ فمن رأيي أْن ُيكتب التقرير وحيال باسم أبو 
 امسي معه.زيد دون أن ُيكتب 

 فاعرتض أبو زيد بقوله: ال يكتب التقرير إاّل بامسينا.
قلت: ما رأيكما أن نكتب التقرير من نصف صفحة، مّت نقرن ورقة 

املرفق رقم  طرفنا (، وتكون الورقة املقّدمة من7األخوة بقولنا مرفق رقم )
(1.) 

 بأهّنا ستكون حمرجة. اوافقا األخوان مع شعورمه
 قرير، وقّدمه ملعّمر.أخذ عبد اهلل الت

 مبا هو مرفق )هو كما هو(.اتصل يب مساًء، وهو يقول: قّدمت التقرير 
فرح هاتفيًا ألبلغه بذلك؛ ف يحت كثرياً، واتصلت بالدكتور علفر 

 هّنا وصلت؟أمبا أخربته به وهو يقول: متأكد علي الدكتور 
 د.قلت: متأكّ 

 ا نوّده أن يكون.قال: هذا ما كنّ 
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 منصورأحمد إبراهيم 
أمحد إبراهيم منصور القذايف من مواليد أتشاد، وذلك بأسباب هجرة 

التحق بنا عائلته إليها، عاد من مسقط رأسه أتشاد إىل مدينة سبها، 
كنت اسبقه بسنة ،  م7917عام  سبها الثانويةدارسًا يف مدرسة 

 وهو يف السنة األوىل ثانوي، كان ،اديب الثانية ثانوي فأنا يف ؛دراسية
ن تشاد مل يفارقه يف تلك طابع العودة مو غالبًا عليه،  يفالتطرّ  االجتاه
 حنن أبناء اجلنوب اللييب.مل يكن مندجماً معنا  ؛ فهواملرحلة

، يف مدينة سبها قمنا بتشكيل احتاد طّلب ليبيام 7911يف العام و 
طّلب ليبيا على مستوى الوطن العام لحتاد الاوُمنعنا من تشكيل 

ومنعنا من تشكيله؛ فكان أعلى العرتاض احلكومة وذلك  بكامله،
هو تشكيل احتادات طّلبية على يف ذلك الوقت سقف مسموح به 

فدعينا طّلب حمافظة اجلنوب لتشكيل مستوى احملافظات فقط؛ 
 الطّلبية كانت نتيجة االنتخاباتوحداهتم وروابطهم الطّلبية؛ ف

 :هيسبها حافظة مب
 .لإلحتاد عود خري اهلل رئيساً خري اهلل مس ـ  7
 .لّلحتاد ماً اـ عقيل حسني عقيل أميناً ع 1
 .يةقضايا الطّلبالأمني إبراهيم  ـ إبراهيم املهدي 3
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  .أمني الشؤون اإلدارية إمساعيل ادويينحممد ـ  1
 أمني النشاط الطّليب. خدجية السنوسي محاديـ  5
ولكّنه كان  ذا مل ينجح أمحد إبراهيم يف تلك االنتخابات الطّلبية،ول

اد ، حاول القيام مبناشط خارجة عن رؤية احتيرى نفسه األوىل هبا
 .طّلب ليبيا بسبها، ولكّنه فشل
، التحق جبامعة بنغازي؛ من ة بعد حتصُّله على الثانوية العامّ  بعدنا بعام 

؛ فكانت العاصفة ضّده من طلبة هاً فأظهر نفسه بطًّل ومرشدًا وموجّ 
جامعة بنغازي، ولكن أدوات احلكم بدأت تظهر هناك لتفرض رؤية 

جامعة بنغازي من خّلل أمحد إبراهيم؛ فأصبح  علىمعّمر القذايف 
احرتامًا للحرم الليبية م دخوله للجامعات ّلح الذي كّنا حنرّ السّ 

يه؛ فازداد الرّفض ه يدخل مع أمحد إبراهيم ومعاوناجلامعي، أصبح بأنواع
 لتلك املظاهر املشينة، وملن كان سبباً فيها.

ة حيث ال عّلقة وّد يمع أمحد إبراهيم خّلل دراسته اجلامع التق  مل 
، طه هناك يف جامعة بنغازياجتمعنا، وهلذا مل أكن ملّمًا بتفاصيل نش

ما كان وهو يف اعتقادي  ،وأترك األمر لغريي لعّله يظهر ما كان خفيّاً 
 .ظمأع

بل ؛ فتصّور نفسه رئيسًا لليبيا؛ فُر ض  أمحد إبراهيم رئيسًا الحتاد الطلبة
 رضلكتاب األخثّ شارحاً ومفّسراً للّناس، لكل ا كان يرى نفسه مرشداً 

ابن عّمه إاّل  من بعده شارح وال مفّسر لهال  نّهالذي كان القذايف يرى أ
 حقّ م كمن ميتلك هبده املعطيات أصبح أمحد إبراهي، و أمحد إبراهيم

 يشتم من يشاء، وحيرق أوراق من يشاء،أن له  به حيقّ النقض الذي 
ويسجن من يشاء، ويقطع  وُيسقط من ينجح، وينّجح من يسقط،

   . ات مّن رّخص له بذلكرأس من خيالفه، مع مباركات وتأييد
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أصبح أمحد إبراهيم بعد أن امتألت سريته الذاتية هبذه الشهادات،  
من بعده،  ةيطرد من يشاء بقرار  ال عودلتعليم والبحث العلمي، وزيرًا ل

املوظفني واملدرسني حبّق وبغري حّق؛ فاحلّق بالنسبة  مرتبات وخيصم من
 له ما يقدم عليه من أفعال وأعمال، والباطل ما يقدم عليه غريه.

، مّا للتعليم والبحث العلمي بطرابلس أميناً م 7999يف عام خرتت أُ 
يف جلسة عمل، ويف اعتقادي كان  مع أمحد إبراهيملتقاء دعاين لّل

رحاها ذلك اللقاء كفيل بأن يذّكر كلينا بتلك الصدامات اليت كانت 
 تدور بيننا يف مدرسة سبها الثانوية.

وّدعين إمام جامع، ّث  حىّت ظننته واإلرشاداتالنصائح  بدأ بتقدمي
نني، هذا كّلم فارغ؛ وهو يقول: رد بالك تتقيد بالقوا جافةبابتسامة 

فّل قانون إاّل قانون الثورة، قلت يف نفسي أنا أعرفك، وإذا كان هذا 
، سيكون التعليم كفيل بكشف أوراقك وحقيقتك أمام الليبينيشعارك 

وستخرج إنشاء اهلل تعاىل ويديك فوق رأسك هذه من جهة، ومن جهة 
ائمة مادام أمحد ولن تقوم له ق يف ليبيا، أخرى أقول: لقد انتهى التعليم

 .على رأسههو الذي إبراهيم 
 يبلغينلالسيد األمني )أمحد إبراهيم( بعد يوم  من لقائنا اتصل يب صباحاً 

لكّل مدرس ومدرسة وفقًا للكشف الذي كامل خبصم مرّتب شهر  
سيحال إيّل هذا اليوم؛ فقلت له: كيف ميكن لك خبصم شهر ومجيع 

فغضب  ؛تنفيذ هذا القرار  ال ميكن يلّر لك ذلك، وبالّتايلاللوائح ال تق
وهو يقول: إن مل ختصمه من معاشاهتم سيتم خصمها عن طريق 

 .(بلدية طرابلسل اً باعتباره عميد)املهندس عبد اجمليد القعود 
أمحد إبراهيم هو وزير التعليم والبحث مبا أنَّ  البعض: قولوقد ي

 العلمي؛ فهو ليس حباجة ألن يبلغك بقراره.
 أقول: 
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بلدية مستقلة ماليًا عن الوزارات العاّمة،  يف ذلك الوقت كانت كلّ 
 ءوأمنا ،البلديات ءمناأايل صّلحيات اخلصم من عدمه مسؤولية وبالتّ 

وهلذا فأمني التعليم أمحد إبراهيم لن يكون قراره  .النوعية هباالقطاعات 
أّي  أو أّي أمني تعليم يف ،طرابلس ببلديةملزمًا ألمني تعليم القطاع 

 .بلدية أخرى
بيين وبني أمحد إبراهيم، مّا جعله الساخنة من هنا بدأ الرّفض واملواجهة 

ة للتعليم والبحث العلمي بوقف يصدر قرارًا من اللجنة الشعبية العامّ 
خطرت بذلك ضوًا من أعضائها عن العمل )عقيل حسني عقيل(، وأُ ع

تعليم والبحث العلمي من مارسة مهامي أمينًا لل القرار الذي مل مينعين
ببلدية طرابلس، ذلك ألّن اختياري هلذه املهّمة مل يكن من أمحد 

كان يف ذلك إبراهيم وال جلنته العاّمة، بل كان من مؤمتر طرابلس الذي  
 وحده ميتلك حّق إقاليت من عدمها.الوقت 

ولكن بقراره هذا مل أعد أحضر اجتماعات جلنته الشعبية، وهذا فضل 
  تعاىل. ورضا من اهلل

يف تلك االجتماعات اليت كنت مغّيبًا عن حضورها يقول األخوة 
ما يدار من حديث ونقاش : أّن عضاء اللجنة العامة للتعليم(أ) الزمّلء

نصف الوقت  جتماعات العاّمة للتعليم والبحث العلمي يأخذااليف 
عقيل سّب وشتم لالذي يقضيه أمحد إبراهيم يف إدارة اجتماعاته 

وتوجيهات  اً ، والنصف اآلخر خطابأمثالهقية الليبيني من حسني وب
 من أّي أحد  من أعضاء اللجنة. صدرل بقرارات مل تذيّ ألمحد إبراهيم ت

يف مقر تعليم  ملكتيب طالباً مقابليت وذات مرّة جاء الدكتور عامر غميض
 ،تفّضليأن  بلغين بذلكأ؛ فقلت ملدير مكتيب الذي بلدية طرابلس

ال ينبغي أن ال  زميلهيئة تدريس باجلامعة، ولذا فهو  عضوباعتباره 
  .مسبق ىت ولو مل يكن له موعدح أقابله
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؛ إن كانت لك حاجة قلت له تفّضلو استقبلت الدكتور عامر غميض، 
 ففتح حقيبته وأخرج منها ظرفاً وسّلمه يل. 

فتحت الظرف فإذا به قرار من أمحد إبراهيم يطلب فيه أن أسلم 
إىل الدكتور عامر اخلاص بتعليم طرابلس املدرسي مكتب النشاط 

 غميض ليستعمله جامعة مفتوحة.
 قلت للدكتور مع احرتامي لك، هّل أنت مقتنع بذلك؟

 فقال: هذا قرار أمني التعليم العام والبحث العلمي.
 بالعودة إليه.إن شئت قلت: لن أنّفذه، وعليك 

مدير مكتبه وهو بطبيعة احلال عاد صاحبنا إيل صاحبه؛ فاتصل يب 
تسليم مقّر النشاط املدرسي  األمني )أمحد إبراهيم(يقول: يطلب منك 

على  ببلدية طرابلس إىل الدكتور عامر غميض. فأبلغته أن يقول له
 .: أّن تعليم طرابلس يف حاجة إليهلساين

وبعد مقاطعة ملّدة أسبوعني اتصل أمحد إبراهيم مبدير مكتيب مباشرة؛ 
على صل متّ أمحد إبراهيم امني التعليم : قولوهو ي على الفور جاءينف

 اهلاتف. خطّ 
ع قوله لو تسمح يا أخ عقيل أن قلت: أحله إيل: كان اتصااًل هادئاً، م

 اسعة صباحاً.اعة التّ غداً مبكتيب عند السّ  إيلّ  تأيت
 قلت: بإذن اهلل سأكون غداً وفقاً للموعد احملّدد.

احًا كما هو مّتفق عليه؛ فلم اسعة صبالتّ  اعةجئت إىل مكتبه السّ 
لب يف أمر  قد طُ  األمني نّ إتبه بقوله: أجده؛ ولكن بادر مدير مك

نصف ، انتظرين، وقال لك جابر عاجل  من ق بل اللواء أبوبكر يونس
 ساعة على األكثر.



278 

 

 اتصاالً أجريت من بعدها قلت: ال بأس، فانتظرته ساعة إاّل ربع، 
؛ فقال يل مدير ملتابعة العمل اليومي يف تعليم طرابلس هاتفيًا مبكتيب

املكتب أّن أمحد إبراهيم جاء إىل مكتب النشاط املدرسي، وطرد مجيع 
 املوظفني، ومّكن آخرين منه. 

النشاط املدرسي؛ فلم أجد أمحد إبراهيم  بعّدت مسرعًا إىل مكت
خارج املقر، ووجّدت واقفني هناك، بل وجدّت املوظفني املطرودين 

نه بداخله؛ فتوجّهت إىل كّل مكتب وأنا يف حالة من نني ماملمكّ 
 ،وبقيت معهم هناك ،عدت املوظفني إليهأفيه، و الغضب خنرج من جنده 

 به.رمسّيا ليكون دوامي اليومي  فيه مكتباً واخرتت يل 
فوجئت مبجيئه  عشرة أيامأحد من طرفه، وبعد  مل يّتصل يب، ومل يأت  

ملدرسي لبلدية طرابلس بصحبة إىل مكتب النشاط ادون سابق موعد  
اقرين صاحل اقرين القذايف، ومن حسن احلظ كنت هناك واقفًا بذات 

ّلم املقر حتت شجرة كبرية عند العصر من ذلك اليوم، تبادلنا السّ 
بصحبة خطاب من اقرين صاحل اقرين يقول فيه: يا أمحد أقسم لك أّن 

ال ن ختتلف معه و عقيل حمرتم، وأنت يا أمحد تعرف أهله؛ فّل ينبغي أ
ويف املقابل  .اهذه املشكلة بينكم أن تنهوا ، وأرجوخيتلف معكأن 

 فيه. اآلخرينفّل تسمع كّلم  أنت تعرفه؛أخ عقيل أمحد  اقال: ي
، فأنت مفّوض من قبلي واقفني سويّاً ثّلثتنا ها حنن  :قلت يا أخ اقرين

 .بقول احلقّ 
 .(توافق عليهتقبله و اللي نقوله )قال: 
 عم.قلت ن

 كّرر ذات السؤال، وأنا ذات اإلجابة.
مكتب رج من ختإهناًء للمشاكل أنت الذي  :يا دكتور عقيلفقال: 

 مه ألمحد.وتسلّ املدرسي  النشاط 
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مام؛ فجلست وكأّن أحداً حياول أن يقسم رأسي اً معهما بالتّ فقنت واك
ل عتقد أّنك ستقو نا أقول: واهلل يا أخ اقرين كنت أنصفني، ّث وقفت وأ

توّقع منك فكنت أغري الذي قلته، كنت أعتقد أّنك ال تقول إاّل احلّق، 
له رتك ت، أو حىت كمكتب أن يكون ألمحد مكتبًا جبانبأن تقول: 

كل  ،مكتبًا جبانبه يف ذات املقروتأخذ  ،الذي أنت تشغله كتبامل
ولكّنك تقول: أترك املقر كسقف  أعلى للتفاهم ميكن قبوله، ذلك  

 ا أحد أمرين:رو ، هذا ال يرضيين، ولكم أن ختتاإبراهيم أمحدبكامله إىل 
  .ببلدية طرابلس إقاليت من التعليم والبحث العلمي ـ أن تتمّ  7
 ـ أن تقطعوا رأسي إن استطعتم. 1

 خرجا خبفي حنني دون أّي تعليق منهما.
صلت بأمني تعليم الفرع البلدي لسوق شعرت بصداع شديد؛ فاتّ 

ملّدة يومني، د فرحات( قلت له: حنتاج إىل راحة )أمحآن ذاك اجلمعة 
ببلدية  املكّلفوالبحث العلمي فاعترب نفسك أنت أمني التعليم 

 من اآلن، وبّلغت مدير مكتيب بذلك ، وعليك مبباشرة عملكطرابلس
، ليبّلغ أمني البلدية، وهذه ال تزيد عن كوهنا إجراءات إدارية وأدبية

ان ذلك مساًء عند الساعة السادسة كو احة، زيل للرّ ـوعّدت إىل من
 تقريباً.

أتصل يب األخ أمحد فرحات وهو يقول: لقد جاءت جمموعة مسّلحة 
 واستولت على مقر مكتب النشاط املدرسي.

 مل تعرف أحداً منهم؟أقلت: 
عني قال: أعرف منهم سعيد ابو حليقة، وهو أحد العاملني املتضلّ 

 ألمحد إبراهيم.
، وال تتصل يب إاّل وبأيّة طريقة املقرراجهم من قلت: يا أمحد عليك بإخ

اعة احلادية عشرة ليّلً وهو إذا أخرجتهم؛ فقال كن هانئ، أتصل يب الس
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حنن هنا لن يستطيعوا و  ،نبيك تأيت لرتى بأّم عينيك أهّنم فّروا يقول
 .وال العودة إىل مقر النشاط املدرسي مواجهتنا

 .، تصبح على خريّلمةشكراً ومع السّ 
كانت سرية أمحد إبراهيم سيئة عند مجيع الليبيني،   ن ُحسن احلظّ وم

ولكن معّمر هكذا يرى أن تدار ليبيا، ومع ذلك والمتصاص الغضب 
مّت تغيري أمحد إبراهيم باملمّرضة فاطمة عبد احلفيظ اليت أصبحت وزيرة 

 الذي ليس هلا منه سوى ما تعرفه من متريض. ،للتعليم والبحث  العلمي
عب العام يف مدينة ؤمتر الشّ ملا يسمى مباليوم واجللسة منعقدة يف ذلك 

 الذي طرح أمسي ألن أكون وزيرًا للتعليم وحبضور القذايف ،البيضاء
تنعاً موالبحث العلمي بداًل من أمحد إبراهيم، إاّل أّنين رفعت يدي 

وذلك ملعرفيت  ،للتعليم والبحث العلمي أميناامسي القرتاح  ومعتذراً 
 :لسببني

يعرف اختّليف مع ابن عّمه أمحد إبراهيم، وأنا أعرف القذايف األّول: أّن 
أّن القذايف ال ميكن أن يُغلهب أحدًا )من يكون( على أحد  من أبناء 
عّمه، وهلذا ال ميكن أن يدفع بشخص  رافض  ألبن عّمه أمحد إبراهيم 

املمّرضة مره ليًّل لكافة املصّعدين لتكون أ ليحّل حمّله، وهلذا أصدر
وزيرة للتعليم والبحث العلمي، وجاء دون غريها فاطمة عبد احلفيظ 

، للتعليم والبحث العلمي وزيراً  امسيصباحًا ليطرح مقرتحًا يعرض فيه 
ليظهر نفسه أمام الليبيني وكأنّه ال عّلقة له مبا مّت تعميمه من أمر  ليلة 

 البارحة.
ر أمره إليهم بفاطمة عبد صد: يريد أن يطرح امسي أمام الذين أالثاين

احلفيظ أن ال يرفعوا لوحاهتم إذا ما مّت عرض امسي لوزارة التعليم 
والبحث العلمي، وهبذا يُثبت أمام الليبيني أّن من يعارض أمحد إبراهيم 

 ال ميكن أن يكون له مساندين ومناصرين، وهلذا خيسر أمام اجلميع. 
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بو القاسم عليه الدكتور أت ّنين اقرتحمعرفيت لكّل ما جيري إاّل أومع 
القذايف يف  ، وكان هديف من ذلك أن أضع مخاج من مدينة الزاويةا

بني ما يقوله، وبني ما أمر به ليًّل، إاّل انّه كان متمّسكاً  موقف  حمرج  
 .على رأس اهلرم التعليمي بليبيا املمرضة به أصبحتباألمر الذي 

الختيار السيدة بلس( )تعليم طرااليت حتمل صفيت لوحيت مل أرفع 
بعيدًا عيّن، أمام الشاشات الناقلة للصورة واحلركة  هاالوزيرة، بل حذفت

من  ؛ فشاهدوخرجت من القاعة عائدًا إىل مدينيت اجلميلة )طرابلس(
 القذايف؛ فتّم إبّلغ شاهد تلك اللوحة وهي حُتذف كما شاهد خروجي

 بذلك.
أرضية كون ليبيا يف اهلواتف الزالت  ثبعد وصويل إىل طرابلس حي

الة. وإذا ذلك الوقت مل تبلغ عامل الرّقي يف عامل االتصاالت النقّ 
 ، وكلّ يب نوعبد اهلل السنوسي يتصّلباملهندس عز الدين اهلنشريي 

 ،كنت أريد عقيلأنا   :فالقائد قال ؟يقول: ملاذا أنت زعّلن امنهم
 ولكّنه هو الذي رفض.

 .اً مل أعّلق. واكتفيت بقويل: شكر 
 يلّ إوّجهت دعوهتا  ،دة الوزيرة املمرضةالسيّ  تدعو إليهأّول اجتماع و 

حلضور اجتماع اللجنة العامة للتعليم والبحث العلمي؛ فلم استجيب 
 نلن أحضر إىل سرت، ولكن عندما تقّرريوقلت هلا: باحلضور، هلا 

هب إىل ذمل أ ذا. وهلنرحب بذلكجتماع مبدينة طرابلس انعقاد اال
 برئاستها. ات التعليم العامحضور اجتماع

م استقاليت خبط يدي وبعثها إىل معّمر القذايف 7991يف العام  كتبتُ 
)نأمل أن تكون تلك االستقالة من الوثائق اليت مّت العثور عليها يف باب 

لتكون شاهدة على حقيقة ما أقول، ومع ذلك فإّن الذي محل العزيزية( 
بلدية بالعدل  مدير مكتبي شتيو إاستقاليت هو األخ العقيد حممود 
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دير قال مل الذيعبد القادر البغدادي، بأمر  من أمينه آن ذاك طرابلس 
مكتبه وهو يسلمه الظرف بأن خيتم الظرف قبل أن حيمله إىل باب 

: عليك أن تعرف نسى تعليق عبد القادر البغدادي بقولهالعزيزية، ولن ن
 .ة()معّمر يغضب من يقّدم له استقالأّن يا عقيل 

 اهلل. قلت: يا رضا
نأمل قبول وعدم رغبيت كان مضمون االستقالة: )نظراً لظرويف الصحية 

مكتب  ترك الفرصة ساحنة أماموأاستقاليت وإعفائي من تعليم طرابلس، 
 ،وأمحد إبراهيم الذي الزال يسعى خلروجي من تعليم طرابلس اللجان
 (.الختيار من يناسبهم يف التعليم هباوذلك 

بوع من كتابيت لتلك االستقالة وتقدميها ملعّمر القذايف، اعتربت سأبعد 
نفسي يف حله من التعليم والبحث العلمي الذي ترتأسه السيدة املمرضة 

طرابلس ، وسافرت إىل اخلارج ومل أعد إىل فاطمة عبد احلفيظ الوزيرة
مّت اختيار حمّمد القذايف من بعدي للتعليم والبحث العلمي ببلدية حىت 

 رابلس.ط
دون أن م 1115ومن الطرائف أنّه مّت تصعيدي يف مؤمتر الشعب العام 

)مفتشًا عامًا على وزارة الشؤون  تبليغي مبا مّت تصعيدي إليه وهو: يتمّ 
االجتماعية( اليت كانت ترأسها سيدة أنا مل أعرفها؛ فباستماعي لذلك 

سموعة اخلرب املنقول على شاشات البث املباشر لإلذاعات الليبية م
 ومرئية، أقسمت للمتفاجئني معي باخلرب، وهم يباركون يل هذا املركز أين

من غالياً، يف ذلك الوقت بالتأكيد صّدقين قبل به وإن دفعت الثّ لن أ
 من صّدق وكّذبين من كّذب.

مّا قلت  إىل القذايف قلت احلنيكتبت ورقة وبعثها يف ويف ذات اليوم  
الذي لعّله يقبل مثل هذه املهام، فأن اب فيها: )أنا مل أكن ذلك الشّ 

عاماً، ويل من املؤلّفات ما  51اليوم أستاذ جامعي، وبلغت من العمر 
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يكفي معيشييت، وأنا من أسرة كرمية أنت تعرفها؛ فّل يليق يب أن أفتش 
؛ فكيف يل أن أقبل التفتيش على امرأة! من حضرتكم نأمل  على رجل 

 .قبول عذري(
الفور االتصال اهلاتفي من القلم وبالتحديد  وصل العذر، وجاء على

 نعنيه)عيسى كوسا( وهو يضحك؛ فعرفت أن تعليقًا كان مصاحبًا ل ما 
؛ فكيف يل أن أقبل التفتيش فّل يليق يب أن أفتش على رجل  بقويل: 

 !مرأةعلى ا
 مسؤولية ّث قال: يسلم عليك القائد، وقال لك: أريدك أن تتوىّل 

 لتعليم العام والتعليم العايل.التفتيش على وزاريت ا
مت وتفكريي يصاحبين بكّل وعي، قلت: واهلل لو مل بعد قليل  من الصّ 

على ما  ذات العذرأكتب ذلك العذر الذي قبلتموه، لكنت كاتبًا 
 غوين به يف هذه املكاملة.تبلّ 

يف فقال بكّل وّد: أرجوك أن ال تركب رأسك؛ فكما مّت تقديرك بالقبول 
 .ل، قدر املوقف يف العرض البديلالعذر األوّ 

 .يسرت اهللقلت: 
فيه عب العام يدعونين بل أمانة مؤمتر الشّ من ق   على أثره مّت االتصال يب

 .القانوين للحضور غداً صباحاً ألداء القسم
ذهبت إىل هناك؛ فوجدت على رأس طاولة املكتب أمحد إبراهيم، ومن 

حسين الوحيشي و ، لجان(شامخ )أمني شؤون المبارك الهبا احمليطني 
فاقرتبت من  ن ألداء القسم.ؤون القانونية، وغريهم من املدعويأمني الش

 مبارك الشامخ وسألته: على ماذا سأكون من القامسني؟األخ 
قال: بالنسبة يل أنت املفتش العام على الشؤون االجتماعية، ولكن 

عام والتعليم العايل؛ أمحد إبراهيم بّلغين بأنَّك املفتش العام على التعليم ال
 فقلت: هل ثّ تغيري القرار يا أخ أمحد إبراهيم؟
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التغيري، ولكّنك ستؤّدي القسم، ومن بعدها سيتم تغيري  فقال: مل يتمّ 
 القرار.

 ووقفت؛ فقال ما بك؟لكم سم ققلت: يا أمحد أنا لن أ
لك، أّما لذ توّضؤاالذين لكم قلت: اليوم يا سيد أمحد إبراهيم يقسم 

، وخرجت على الفور، واألخ مبارك اليوم فلم أكن متوضئًا لهأنا 
 يضحك على تلك العبارة مع اآلخرين.

راعة، شًا للزه هو األخر مفتّ  صّعدش املاملهندس مصطفى األحر حلقين 
، وتركته واقفًا يف مل يكن على املاء :فقلت له ما بك! وهو يقول:

 حريته.
هّمة مّا جعل أمحد إبراهيم د ألقسم، ومل استلم هذه املولذلك مل أع

على سلطة الشعب. وانا   من ورائه يرّددون أّن عقيل متعال  ن وآخري
االصدقاء، أقول: القافلة تسري والكّلب  كّلما امسع ذلك من بعض

 تنبح. 
فسحة توجد أمحد إبراهيم يرى نفسه داخل عامل فسيح وال  وعليه فإنَّ 

 الذي، ة ذلك الكتكوتقصّ تساويه يف اخللق، وهذه الرؤية تذكهرين ب
 هفمأل الكبري، العامل إىل غداً  سيخرج هبأنّ  احلاضنة جاجةالدّ  أخربته
 وإليكم هذه القصة:  .راخالصّ  من ميوت أن كاد حىت اخلوف

 حنان فراخها نفوس يف لتغرس فءبالدّ  بيضها جاجةالدّ  احتضنت 
 يوم وقبل املاضي، منالزّ  يف هلا هاأمّ  احتضان من ميلؤها الذي األمومة

 احلاضنة جاجةالدّ  أخربهتا البيض يف الكتاكيت نضج اكتمال من واحد
 حتت البستان يف بقوائمها وستتنّقل كثرية خبريات ينتظرها غداً  بأنّ 

 الكتاكيت أحد فسأل ليًّل، أغصاهنا على وتنام هناراً  األشجار ظّلل
 ؟فيه نعيش حنن الذي العامل من وأفضل أوسع عامل هناك هل: هأمّ 

 نعم.
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 وما هو؟

 وسط ويف األخرى والكائنات الكتاكيت بني الواسعة احلياة عامل
 عليكم املفضهلني البشر أيادي من اخلدمة لكم متقدّ  والبساتني احلظائر

 .اخللق يف
 الذين هم علينا لنياملفضّ  بأن أمي يا التصديق عبالصّ  من هإنّ 

 .اخلدمة لنا مونسيقدّ 

 الذين هم فيه والعقّلء الواسع العامل من أحدثكم أبنائي يا أنا ها
 .للبقاء الّلزمة والتدفئة واملأوى الغذاء يل رونيوفّ 

 .اهموإيّ  نراك ال ناأنّ  مبا التصديق علينا يصعب ولكن
 لكم يسبق مامل الواسع عاملنا إىل خروجكم بعد غداً  سرتون إنكم

 من كغريكم املواقيت لتعرفوا والنجوم والقمر الشمس سرتون رؤيته،
 على ُمكباً  ميشي ومن اسويّ  ميشي من وستعرفون األخرى، املخلوقات

 واملاء، اليابسة بني زونمتيّ  كما احفوالزّ  الطائر بني وستميزون وجهه،
 .احلقّ  هو لكم قلته ما أن ستعرفون بعدها

 عنيتدّ  الذي عاملكم إىل اخلروج يف نرغب وال تقولني ما نصدق ال حنن
 والطمأنينة احةالرّ  متلؤنا كما باالستقرار ميلؤنا لذيا عاملنا من أوسع هبأنّ 
 .فيه

 هذا يف وأنا أحشائي، من كمكلّ  ساعهباتّ  تعتقدون الذي وعاملكم أنتم
 .ثعلب هنم نشبع مل العامل

 علب؟ومن هو هذا الثّ 
 عدوي وعدوكم.

 .ْثن بّل بيعنا على ةمصرّ  كأنّ  يبدو إذن هكذا، األمر أنّ  مبا
 هناية، بداية لكلّ  أن تعرفوا أن عليكم ولكن ائي،أبن يا أقصد مل ال،

 هلا ستكون عاملنا يف وحياتكم وهناية، بداية هلا البيضة داخل حياتكم
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 وبني بيننا الطبيعي العداء بينها ومن أسباب، ولكلّ  وهناية، بداية
 .عالبالثّ 

 النهاية، لنا وتكون عالبالثّ  رمحة حتت نكون ال حىت خنرج لن حنن وهلذا
 العامل من وأفضل أوسع عامل يوجد أن ميكن ال أنه يقني على وحنن
 .فيه نعيش الذي
 .لن وقعت إذا إاّل  سيأيت وخروجكم غدٌ  سيأيت

 هذه؟ لن سرّ  هو وما

أن متوتوا داخل البيض أو أن غداً لن يأيت علّي وعليكم أو حيدث عامل 
 الغيب أمراً.

ملها إىل صوته يف الفجر صاح الديك كعادته فاستمعت الفراخ يف عا
 فتساءلت. وما هذا الصوت املدوي يا أّمنا؟

 اإلنفرادية زنزاناتكم من خروجكم مبوعد فرحته عن يعلن أبيكم صوت
 وتلتقطون احلبَّ  تأكلون عينيه بأم لرياكم العامة االجتماعية احلياة إىل

 .مثله أنا وسأفرح هو، يفعل كما احلشرات

 فيه يشاركنا ال الذي الواسع العامل نم خبروجنا تفرحا أن الغرابة من هإنّ 
 .عالبالثّ  فيه تشارككم الذي عاملكم إىل أحد

 ة ال باإلرادة.ستخرجون بالقوّ 
 سنصرخ ونبكي.

الصراخ والبكاء ال يوقفان قدوم املستقبل وصراخكم هذا هو سبب 
 تكسري البيض الذي خيرجكم إليه )إىل املستقبل(.

 النور؟ هذا ما الصراخ، شدة من البيض يكّسر  . ...صراخ ....صراخ
 هذا وما الشاسعة؟ املساحات هذه وما حتملنا؟ اليت األرجل هذه وما

 ي يقدم لنا اخلدمة ويسهر على راحتنا؟الذ ذا ومن الطويل؟ الليل

 ولكن صدقت، أمنا يا صدقت   ....فرحة. ...وفرحة بكاء ....بكاء
 .الغذاء أين
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 .األرض ميأل هو ها

 يؤخذ؟ كيف ولكن

 .أرضع ال فأنا األرض يف مناقريكم اضربوا أفعل، ما مثل واافعل

 هكذا كان عامل أمحد إبراهيم ال يزيد عن وسع عامل ذلك الكتكوت
 .الذي فاجئه العامل غري املتوّقع
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 إبراهيملم إبراهيم عبد السّ 

 مبكتب نيقني الرئيسيالقذايف من املنسّ إبراهيم ّلم إبراهيم عبد السّ 
إليه مهّمة متابعة اجلامعات،  أسندتعلى اخلصوص و للجان الثورية، ا

 وكّلف باألوقاف على مستوى ليبيا.
أنّه لتعليم العايل، وهو يقول: بعد استّلمي مهام ااتصل يب هاتفيًا 

 اخلارج.بالدارسني الطلبة مكّلف مبهّمة تتعّلق باملشرفني على 
 قلت: مرحباً بك.

 ّلم، تفضل.ة والسّ لتحيّ دخل وبيده ملّفاً، بعد ا 
بدأ مبقّدمة شارحًا فيها أمهية اإلشراف على الطلبة الدارسني باخلارج، 
وأنَّ اإلشراف عملية ليست سهلة؛ فهي حتتاج إىل قدرات وخرباء، 

  وحنن عندنا جمموعة متازة من هذه اخلربات.
 قلت: ولكن ال توجد وظيفة هلذه املهّمة وفقًا للكادر الوظيفي املعتمد

جنة العامة للتعليم العايل، وهذا األمر يتطّلب قرارًا من اللجنة لبال
ة بذلك طبة العامّ خما ة، ومع ذلك فهذه ليست صعبة، ستتمّ العامّ 

 وتتخذ اإلجراءات؛ فقّدم يل تلك القائمة كما يرى من اخلرباء.
كانت معظم األمساء متيل فبله، هتا وفقًا للتصنيف املعروض من ق  قرأ

  .غريهاجلهة دون 
 علىاختار مشريف الطلبة الدارسني باخلارج أقصر قلت: هل يليق يب أن 

لتعليم العايل املسؤول األّول على اإبراهيم فأنا يا أخ ؛ جهة دون غريها
ال ميكن يل أن أقبل جهة معينة، ولذا املسؤول على بليبيا، ومل أكن 
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 حتّددها منك هذه القائمة، ّث جيب أن تكون االختيارات وفق معايري
يقع  منواليت جيب أن ال تغفل عاملكاتب املتخصصة يف التعليم العايل، 

، هلا مشرفًا طّلبياً جييد لغة البلد املراد اختياره أن يكون عليه االختيار 
وينبغي أن يكون من بني الذين سبق هلم الدراسة هبا، وينبغي أن يكون 

أداء املهّمة حيث  ليكون قادرًا على متحّصًّل على درجة الدكتوراه،
الدراسات العليا وهناك  ،اجلامعيةباملراحل هناك من يدرسون 

، وهلذا ال يليق أن يكون املشرف الطّليب أقل (املاجستري والدكتوراه)
 درجة علمية من الذين يتوىل مهمة االشراف عليهم.

بعد استماعه إىل ما قلته له، بدأ بقراءة بعض االمساء وهو يقول: يا 
ايل أرجوك ، وبالتّ هبصر هذا فّلن مريض وميكن أن يفقد  قيلع ردكتو 

نجب؛ ج ومل يُ هلذه املهمة حىت يعاجل عينيه، وفّلن هذا متزوّ  اختياره
 اهلل يفتح عليه.لعّلى فأرجوك أن تفتح أمامه هذه الفرصة 

قد أخطأت العنوان؛ فيبدوا ّنك يا إبراهيم ضحكت، ّث قلت: يبدو أ
 فجئت إىل وزير التعليم العايل. ؛زير الصحةّنك تريد الذهاب إىل و أ

 صمت  قليّلً ثّ قال: هذه القائمة أرسلها لك سيف القذايف.
 قلت: سيف هو الذي بعثك هبذه القائمة؟

 قال: نعم.
 فقلت : سأتصل بسيف وأسأله.

 قال اتصل.
لقد جاءين إبراهيم عبد السّلم وقلت: اتصلت بسيف، جه بعد خرو 
أصحاهبا هم املشرفون على الطلبة الدارسني يريد أن يكون بقائمة 

 باخلارج؛ فهل أنت الذي بعثه هبا؟
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، فّل تأخذ مبا معيعمل قال: مل أبعثه، ومل يكن من العناصر اليت ت
 جاءك به.

بلغين حمّمد إمساعيل أحد أقّلم سيف القذايف بأّن إبراهيم بعد مّدة أ
له فيك ما قاله عبد السّلم قابل سيف يف منطقة اجلبل األخضر، وقال 

 مالك يف اخلمر.
 اهلادئة يقول ذلك؟الطيبة الشخصية عبد السّلم قلت: إبراهيم 
 نعّم قال ذلك.

 حسيب اهلل ونعم الوكيل.
يف نسج تُ هم بدأت التّ يبدو أّن آخرين قد تلّقفوا ما تلّقفوه؛ فبعدها  ومن

وأنا ، فهاق يل مبختلف ألوان طيلفَّ تُ جان الثورية ل  ليف مكتب الغري حمّلها 
بينهم  ولو كان من لفتتن م لفتت اهتمام، حىّت وإن رها اهتماماً ع  مل أُ 

شرب مخراً؛ فإن قال ا على سبيل املثال: يف حيايت مل أ؛ فأنأفراد أسريت
 أحد قد وجدت عقيل مخراناً؛ فهل هذا حيرّيين وإن صّدق من صّدق؟
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 ثلثة أحكام إعدام
 بين يدي

يف تلك الفرتة )الفاتح سابقاً( جبامعة طرابلس البًا كنت طمع أّنين  
حتت عنوان السابع من ابريل العصيبة اليت ظهرت فيها منّصات املشانق 

رف األوىل طالبًا منافسًا على الفوز بدرجة الشّ إاّل أّنين ُكنت  ؛م7919
خّلل السنوات اجلامعية األربع، ومل يسبقين أحد عليها سوى يف السنة 

حيث كان عدد املنافسني على الفوز  ، جاء فيها ترتييب ثانياً األوىل اليت
يستحّقها طالبًا بتقدير متاز طلبة، فكان الفائز هبا  1بالرتتيب األول 

أّما بقية السنوات  بناء مدينة غريان امسه: حمّمد املسعودي.أمن وهو 
برغم عدد حليفي مع درجة االمتياز الثّلثة فكان الفوز باألولّوية 

 نافسني.امل
، وفقًا الشرتاطات ومعايري اجلامعة اليت بلت معيدم قُ 7919يف العام 

على رأسها أن يكون املرّشح لدرجة معيدًا باجلامعة متحّصًّل على 
 تقدير عام متاز أو جيد جّداً، ويفّضل قبول األوائل.

على درجة املاجستري من جامعة جورج  حتّصلتم 7997يف العام 
 املتحدة األمريكية يف الرتبية والتنمية البشرية. واشنطن بالواليات 

م، وأصبحت عضو هيئة تدريس 7997عدت إىل ليبيا يف ذات السنة 
 جبامعة طرابلس.
 م أميناً للتعليم ببلدية طرابلس.7999اخرتت يف العام 
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م من التعليم ببلدية طرابلس، 7991قّدمت استقاليت للقذايف يف العام 
للجان ااملظلة اليت كنت منتسبًا إليها )تلك  استقاليت منوكذلك 

 ومع أّنين طلقتها بالثّلثة إاّل أّن البعض ال يراين إاّل عضواً. .(الثورية
ابع من إبريل بأربعة وقبيل ذكر ما كان يسمى بالسّ  م7995ويف العام 

صفوهنم حكم إعدام يف من يإصدار وتنفيذ حنو  كان هناك اجتاهاً أيّام،  
؛ من أعضاء هيئة التدريس ورةالثّ ما كان يسمى بجعيني وأعداء بالرّ 

أمام  وتتباها به د هذا القول اليت تردّ موعة من الطلبة تلك اجملفقلت أمام 
جامعة طرابلس اليت أنا أحد أعضاء هيئة التدريس هبا،  ،كلية الرتبية

ال تقبل عقيل . فقال أحدهم أصبحت يا دكتور قلت: اللهم باطل
 .الرجعيني حديث الثوريني يف أولئك

 .املكان قلت إن مل تستح فأفعل ما شئت، ثّ غادرت 
وهو يقول: مجاعة املكتب  مساءً اتصل يب املهندس سعيد راشد 

 دون أّن الدكتور عقيل مرتدّ )مكتب اللجان الثورية( مسعتهم اليوم يردّ 
 ذلك؛ فما الذي حدث؛ فأخربته مبا حدث صباح فيجب أن حياكم

 اليوم.
 ،م7995/ 1/1يوم جامعة طرابلس يف  تفاالتحالاتلك جريت أُ 
التضحية ببعض األبرياء من أساتذة اجلامعة،  تمّ كان البعض يريد أن تو 

ولكن انتهت تلك الفرتة اليت جتعل البعض من شّدة املظامل أن ال 
استأنفت األصوات املتطرّفة  اسبوعنيبعد يتحدث إاّل مع ظّله، ّث 

من بعض األساتذة املضادين، حىت  أمهية التخّلصاحلديث جبديّة عن 
 هلم. قذايفم وصلوا إىل مبتغاهم بتأييد الأهنّ 
 اتصل يبم 19/1/7995خّلل هاذين االسبوعني وبالتحديد يوم و 

أنا يف حاجة لرؤيتك،  قال: اهلامشي الغزيوي بعد الّتحية والّسّلم خاأل
 تفضل أنا يف املنـزل.
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ر عقيل، هناك متابعة لك حضر اهلامشي وهو يقول: رّد بالك يا دكتو 
خاّصة، وهي من معّمر القذايف شخصّياً، والّشخص املكّلف بذلك هو 
ابن عّمي علي الغزيوي )الذي أنا أعرفه جّيداً(، وسابعثه إليك لتستمع 

 لكّل شيء بنفسك.
 وما هو املوضوع؟

اتصل اهلامشي بابن عّمه علي الغزيوي، واتفقنا على أن نتقابل غداً يف 
 اجلامعة.

جاءين يف املوعد الذي اتفقنا عليه بالّتمام الّساعة العاشرة صباحاً، 
وهو يقول: األمر الذي سأخربك به ليس هّيناً؛ فإن خرج منك يا دكتور 

 عقيل سأدفع أنا الّثمن غالياً.
 قلت: تكّلم وحنن إخوة.

قال: أنت تعرف مكانتك عندي، وعند العائلة كّلها، وخاّصة عند 
، الذي ذهبت إليه وأخربته باألمر؛ فقال يل البّد أن اهلامشي الغزيوي

 تذهب إىل الدكتور عقيل وختربه بذلك، وال ختاف من شيء.
 وما هو األمر؟

يب عيسى كوسا )أحد أقّلم القذايف( الذي باألمس اتصل قال: 
تربطين به عّلقة جيدة، وحّدد معي موعداً يف اجلامعة؛ فالتقينا، وطلب 

رية والصغرية، ومع أيّن قلت له الدكتور عقيل مين متابعتك يف الكب
صديق العائلة، إاّل أنّه قال اهلل غالب القذايف شخصيًا هو الذي أمرين 

ّتصل يب بعد يومني على أمبتابعته، وأبلغين أّول بأّول، و بذلك؛ فأرجوك 
 األكثر، وها أنا اليوم يف اليوم الثاين.

 ق التقدير واالعتبار.قلت: عليك بأداء ما طلب منك، ولك ميّن فائ
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وأنا أوّدعه قال: حنن يا دكتور مل نلتق أبداً، وذلك بقصد )أن ال 
 يعلم أحد، حىت ال يصبح األخ علي الغزيوي ضحية(.

 قلت: ال شّك يف ذلك، وكن مطمأنّاً.  
وهو يقول:  أحد أقّلم القذايفاتصل يب هاتفيًا  م7995 /1/5يوم يف 

يطلب  والقائد، امثّلثة أيّ  بعد، جلامعةاإعدام ثّلثة من دكاترة  سيتمّ 
هاب إىل اجلامعة استّلم ملفات أولئك املعنيني، وعليك غدًا بالذّ  منك

 باخلصوص. حمّمد اجملدوبمع الستّلم ملفاهتم، والتنسيق 
فأنا الذي  بدأت تظهر على هذا املستوى،قد عرفت أّن املكائد يل 
 قلت ألولئك الطلبة: 
فيبدو أن  حدهم: إن مل تستح فأفعل ما شئت؛ألاللهم باطل، ّث قلت 

واحملاكمة اليت أشار إليها ق يل، لتهمة ستلفّ بدأت يف الظهور مة مقدّ 
قبل، ثّ أوبالتايل علّي أن املهندس سعيد راشد أصبح موعدها يقرتب، 

.  نفّكر يف خمرج 
يف تلك الليلة مل أمن؛ فاخلوف ميأل صدري حىت أصبح يضيق  

 أن يلهمين إىل احلّق، وييسر يل أمري يف مرضاته بأنفاسي. دعوت اهلل
 .جّل جّلله

ذهبت إىل اجلامعة، كلية العلوم حيث ذلك املكتب الذي ُحدهد من 
 ليتم استّلم ملفات املعنيني باإلعدام. إدارة اجلامعةق بل 

يل من مبعوث  تسلم، املكتب الكئيب وامللفات الثّلثة تح يل ذلكفُ 
 .اللجان(حمّمد اجملدوب )مكتب 

بكّل وّد معي تسخر مع ونفسي  ،اسخر من كّل شيءنا وأاستلمتها 
ال  ،جل إعدام زمّلئكثّلثة ملّفات من أ ُدفع إليك)رتفع: صوهتا امل

ذرة  واألمل يكسوين دون أن يستثين (؛ فقلت:إاّل لتكون رابعهم يءلش
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ن مفع يب إىل هذه القضية إهلي، دُ ا ي من مشاعري اإلنسانية واألخوية،
  !أربع ضحيا أجل إعدام زمّلئي حىت نكون

 :هيوتلك امللفات 
 الملف األّول

عليه صاد، حكمت الدكتور عامر أبو ضاوية أستاذ من كلية االقت 
 ات التالية:ر ، وذلك للمربّ عداماإلاالقتصاد ب احملكمة الثورية بكلية

 قوله أّن معّمر القذايف راعي، والرّاعي ال يصلح ألن يكون قائدـ  7
 للدولة.

 ـ قوله: إّن الدولة يف ليبيا تقاد بالوساطة واحملسوبية. 1
 ـ قوله: إّن النظرية العاملية الثالثة ال ترتقي إىل العاملية. 3
 الثورة وشخص القذايف. ـ حماضراته مجيعها ضدّ  1

ضر يف مل يسبق يل معرفته، حالذي عامر أبو ضاوية استدعيت الدكتور 
 نطق اللني مع تواضع ورفعة.واملذلك املظهر احملرتم 

من ظلم ومأساة، وأنا يف حرية من  به ّما حلقولألسف مل يعرف ع
، ث قلت يا دكتور من اهلادئةأمري كيف نبدأ مع هذه الشخصية 

فضلك أن تقرأ هذا امللف الذي كتب فيك واحلكم الذي حيتويه 
 جتاهك.

ضياء مع الأله ذلك الوجه الذي ميبدأ احلكم، و هم و التّ قرأ و أخذ امللف 
 ة.شدّ سرعة وبب ، بدأ يسودُّ رفيع قوسامة ومنط

قلت: أريد أن استمع إىل رأيك، وهل لك مشكلة مع أحد يف كلية 
 ؟والعلوم السياسية االقتصاد

من زور، أسريت ـقال: يا أخ عقيل أنا من طرابلس وبالتحديد من جن
، بل ايفعّمر القذبسيطة، وليس يل أّي موقف مضاد ملحني أسرة الفّّل 
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 مسؤولة ومعروفة من اتبشخصيعرّفته معّمر يعرفين، ولقد سبق أن 
: السيد برونو كرايسكي املستشار ، وعلى رأسهمالنمسا والسويد

، عة على الطلبةمجيع حماضرايت مطبوعة وموزّ ّث قال: أّن ) .النمساوي
 .وال شيء خمفي عندي(

 قلت: احلمد هلل، هل لديك نسخة منها؟
ح حقيبته وأخرج منها تلك احملاضرات. ّث قال: أنا ليس وفت ،قال نعم

)ذكر امسه ومل  أحد أعضاء هيئة التدريس بالكليةيل مشكلة إاّل مع 
معّمر القذايف، ولذا فالدكتور عامر أو مع يل خّلف  وال أعد اتذكره(

ضاوية الزال خبري، وهو بالتأكيد يعرف جيداً من يكون ذلك الشخص 
أعد اتذكره، وهو كما قال: عضو هيئة تدريس )الذي ذكره يل ومل 

 بكلية االقتصاد والعلوم السياسية(.
 .، لقد وجدت املخرجقلت: احلمد هلل

 .بإذن اهلل ظلمعته وأنا أقول له: لن تُ ودّ 
 

 الملف الثاني:
 الدكتور عبد القادر احمليشي

وهو ، أيضاً  حضر الدكتور عبد القادر احمليشي الذي مل يسبق يل معرفته
 اللجنة الثورية بكلية الرتبية حكماً بإعدامه.بشأنه أصدرت ن م

هم املوّجهة إليه، وما وطلبت منه قراءته، ومعرفة التّ  ،مت له امللفسلّ 
 رأيه يف احلكم الصادر ضّده.

تأثر كثرياً، وهو يقول: معّمر القذايف يعرفين، وكون لقيب احمليشي فأنا ال 
شي أسرة واحدة، وأنا عندما نكره؛ فنحن وعمر احمليأ أن ميكن يل

 معّمر ومل أمسه عمر. مسيته أبنائيمسيت أحد 
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بقسم اجلغرافيا، أدرسها  اليت أحد طالبات الدراسات العليامع مشكليت 
ولقد ، سها، وهلذا فهي اليت تكيد يل املكائدومل تنجح يف  املادة اليت أدرّ 

جتّدد يل وم اليقبل ْثانية سنوات مضت، وها هي  كثرياً   معها تُ تواجه
 .هم بعد أن عادة للدراسات العليااملشاكل والتّ 

 قلت: احلمد هلل، لقد وجدت املخرج.
تنقطع من أجل إحالة امللفات  عة احلال اتصاالت مجاعة املكتب ملبطبي

 إليهم لوضعها موضع التنفيذ.
 الملف الثالث:

 الدكتور الدرناوي.
 .إلعدامبا الذي حكمت عليه اللجنة الثورية بكلية الطب

اتصلت بالدكتور احتيوش وهو يف ذلك الوقت عميد لكلية الطب، 
واخربته باألمر؛ فقال: يا دكتور عقيل: الدكتور الدرناوي مل يكن 

 .وليس ضّده نظام، بل بالعكس هو مع الاً مضادّ 
 لظستهل  سألك أحدقلت: هل تتحّمل معي مسؤولية ذلك؟ وإذا 

 ؟ثابتة ال تتغرّي  شهادتك
 قال نعم.

واهلل لن استدعيه، وسأحتّمل مسؤولييت وفقًا للرأي الذي مسعته له: لت ق
 منك.

 .قابلته يننّ أ أتذكروبالفعل مل استدعيه، وإىل اآلن مل 
 ، وكذلك من قلم معمر القذايفكتباملة من كانت املتابعة مستمرّ 

أي يبدو أّن معّمر يريد يف رحلته للجزائر،  الذي كان أحدهم مرافقًا له
ئن على املوضوع قبل أن يدخل إىل احلدود اجلزائرية؛ حيث أن يطم
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 قّلم يف ذلك الوقت من مدينة اغدامس )املنفذ الذياتصل يب أحد األ
  (صار يف املوضوع؟ كيف)إىل اجلزائر( وهو يقول: منه سيدخل القذايف 

قلت: هؤالء األساتذة مل يقرتف أحد منهم ذنبًا يؤّدي به إىل اإلعدام؛ 
 تبنّي يل: منهمهبم مباشرة، و فقد التقيت 

أّن القائد ) :اً، بل قالأّواًل: أّن الدكتور عامر أبو ضاوية مل يكن مضادّ 
له ، ولقد سبق وأن أحضر فّلحيةمن أسرة جيداً، ويعرف أنّه يعرفه 
وهو السيد املستشار النمساوي  من النمسا  ية مرموقةشخص

خالية من مجيع ا هتحماضراته ووجدّ  ، ولقد اطلعت على مجيع(كرايسكي
كن فيها كلمة واحدة تشري إىل ما خيالف تومل  له،وجهت هم اليت التّ 

 ذلك الشخصه قال، ال مشكلة له إاّل مع ولكنّ ، قواعد البحث العلمي
، وهو الذي األساتذةعمل له إاّل املزايدة على  ال هنظر الذي من وجهة 

مجاعة املكتب؛ فهو  . ولذلك لن أحيل ملّفه إىلولغريه هم إليهق التّ يلفّ 
 برئ.

لع ثانيا: الدكتور عبد القادر احمليشي، دعوته هو اآلخر للحضور، واطّ 
أّن ) يقول: وهواملوّجهة إليه هم كّل التّ   نفى، و تب عنهعلى كّل ما كُ 

معّمر ومل يسمه عمر،  مسّاه اً ابن زاد عليهعندما معّمر يعرفه، وأنّه 
ّث قلت: أّن  ،(القذايف معّمرأنا مل أقم بأّي عمل ضّد  :قالولذلك 

مع طالبة من طلبة الدراسات العليا بقسم اجلغرافيا، حقيقة مشكلته 
 وهي غري ملّمة باملادة اليت يتوىّل  ،تريد أن تنجح يف الدراسات العليا اليت

 تدريسها الدكتور عبد القادر احمليشي.
ة الدكتور كما هي براء  يادر احمليشي بر وعليه أشهد أّن الدكتور عبد الق

 .ّلمّلة والسّ عليه الصّ  يوسفالذئب من دم  وبراءة، و ضاويةبعامر أ
م املستلم للقإنصات من قبل االحظت من خّلل مكامليت اهلاتفية 

 ما أقول: ه يسّجلللمكاملة، وكأنّ 
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ثالثا: الدكتور الدرناوي، عضو هيئة التدريس بكلية الطب، اتصلت 
احلكم التهم و ن أغه باحلضور، بشيبل كيباألخ الدكتور احتيوش  بشأنه 

الصادر جتاهه؛ فقال الدكتور احتيوش ماذا تقول يا دكتور عقيل: من 
 ضّده؟ الظاملصدر هذا احلكم أالذي 

 قلت: اللجنة الثورية بكليتكم )كلية الطب(.
وال  ، ومل يكن يومًا معادياً نظامقال: هذا شخص معروف، وهو مع ال

الدكتور  ومل استدع ،احتيوش تورشهادة الدكوهلذا قبلت  مضاداً.
 الدرناوي.

ّث قلت: بعد أن تبنّي يل عدم مصداقية ما وصلكم من أحكام اإلعدام 
الثّلثة املظاليم، مل أقم باستدعاء اآلخرين الذين األساتذة هلؤالء 

ومل يبلغ هم من جلنة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ت هلم التُّ هجّ وُ 
وهؤالء ، الذي حلق باآلخرين ظلماً  عداماإل ستوىم ماحلكم عليه

 املتهمون بّل هتم منطقية، )دون أن أقول له ما قيل فيهم من هتم( هم:
رس كّل ما من يدّ  اهتموه بأنّه ـ الدكتور عبد احلميد النعمي، الذي 7

 شأنه ضّد الكتاب األخضر.
ـ الدكتور مالك ابو شهيوة، الذي حلقته هتم عدم تدريس النظرية  1

 ملية الثالثة، وأنّه مؤمن بالنظرية الفوضويّة، وكذلك بالنظرية املاركسية.العا
لفكر معّمر  مضادّ الذي قالوا فيه: أنّه ـ الدكتور حمّمد املهدوي،  3

 اللجان الثورية. وضدّ  ،القذايف
مدير كان والده  كتبوا فيه قوهلم: أّن ـ الدكتور سامي أبو خشخوشة،   1

ريّب من منـزله كّلب ويقول: هي أفضل من األمن يف العهد امللكي، وي
الطلبة، ويستخدم يف عبارات الربملان بداًل من عبارات مؤمتر الشعب 

 العام.
 وصل. شيءانتهت املكاملة: بقول القلم: كّل 
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 مان أعاد القلم اتصاله يب: بعد ساعة من الزّ 
 اآلخرين على األقل مسعت منهم. مل تستدعوملاذا 

 نة تستدعي استدعائهم من قبلي.قلت: مل أجد هتمة بيّ 
 قفل اهلاتف.قال: )ماشي( و 

 جرى االتصال يب ثانية بعد حوايل مخسة دقائق من أحد األقّلم ثّ  
لنا أنت متأّكد مّا قلته الذي مل أتذكر امسه اآلن، وهو يقول: هل 

 .اآلخرين األربعةاملطلوب حكم إعدامهم، وكذلك  بشأن الدكاترة
 .أكون مسؤوالً أمام اهلل تعاىلوس دنعم متأكّ قلت: 

كاملة يف حالة ما ظهر منهم ما   إذن أنت الذي سيتحّمل املسؤولية
 .خيالف ما قلته لنا

 .كاملة  حتّمل املسؤوليةأنعم 
 وصليت ركعتني محداً وشكراً هلل تعاىل. .أقفلت اهلاتف

 امللفات وإاّل خائف. : أينوهو يقول أحد من مكتب اللجانأتصل يب 
 ف وامللفات عندي.نعم خائ

 قال: حمّمد اجملدوب حريص على إحالتها إليه غداً صباحاً قبل التنفيذ.
 .قلت: اترك األمر يل

 لمل حتوّ  اذااتصااًل جرى مع اجملدوب؛ فاتصل يب وهو يقول: مل أنّ  يبدو
 امللفات؟إلينا 
م اتصلوا بك؛ فقال عتقد أهنّ أالقلم وتفامهنا، وكنت  لقد كلمين :قلت
 ، ولكن هذا ال مينع من إحالة امللفات.مّت االتصال يب قدنعم ل

 .قلت: غداً صباحاً 
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ومن هنا ، غريها كثريوبدون شّك اليت كنت شاهداً عليها، هذه املكائد 
 أقول:

ا ومحاره؛ حجحاهلم كحال كان الذين دخلوا تلك اللجان   إّن بعض
 . وهو الذي يضحي بآخرين ،ف احلقيقةيزيّ فهو الذي 

، ركبه إىل منزله الذي ال يبعد  رّ فجحا ذات م ة اشرتى محارًا بثمن  خبس 
كثريًا عن موقع السوق الذي تباع فيه احليوانات، يف الطريق أطاحه 
احلمار أرضاً أكثر من مرّة، وحاملا وصل إىل منزله بسّلم، استقبلته أّمه؛ 
فغضبت، وطلبت من ابنها جحا أن يعيد ذلك احلمار إىل الذي اشرتاه 

و أن يبيعه إذا كان السوق مرحباً؛ فاستجاب جحا لطلب أّمه منه، أ
بشرط أن تعريه ذهبها ملّدة يومني، ويف حالة ما قبلت بالشرط سيعيده 

 هلا مضاعفاً.
.  وافقت األّم على ذلك وأعطته ليّلً ما متتلكه من ذهب 

بصوت  عال  إىل محاره، ّث صاح  صحا جحا يف الصباح الباكر وتوّجه
، محاري يلد ذهباً..... محاري يلد ذهباً.....محاري يلد ةأكثر من مرّ 

 ذهباً.
استيقظ اجلريان وجاءوا على الفور إىل جحا ليشاهدوا املولود الذهيب؛ 

متناثراً؛ فصّدقه  فشاهدوا بأّمهات أعينهم الذهب حتت أرجل احلمار
البعض من املّّلك، وطلبوا منه أن يبيعهم احلمار؛ فرفض جحا يف 

وعندما بدأت األسعار يف مزادها العلين يف االرتفاع، قال هلم:  البداية،
 لن أبيع محاري إاّل بوزنه ذهباً.

اشرتاه أحد التجار بعد أن باع كّل ما ميتلك حىت السيارة اليت كان 
ي الثمن ذهباً، وسأل ذلك يركبها، وقبل أن يقتاده إىل منزله دفع املشرت 

 صحين يا صاحيب؟املشرتي جحا بقوله: مباذا تن التاجر
 ا: أن تشبعه كثرياً قبل أن ينام.حجفأجابه 
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عمل ذلك التاجر املشرتي لذلك احلمار بالنصيحة، وصحا مبّكراً 
الذي ولده احلمار؛ ولكّنه مل جيد حتت حوافر احلمار ليجمع الذهب 

: أين الّذهب؟ أين الذهب؟ أين  إاّل الزبالة العفنة؛ فصرخ بصوت  عال 
عًا إىل منزل جحا وأخربه بأّن احلمار مل يلد إاّل الّذهب؟ وذهب مسر 

 الزبالة العفنة ذات الرائحة النتنة.
  ابتسم جحا، وقال: 

 ما نوع األكل الذي أعطيته إيّاه قبل نومه؟
 قال: كثري من الشعري والربسيم األخضر.

قال جحا: يا لك من غيب، كيف تغذيه الشعري والربسيم وتتوّقع منه أن 
 ب!يلد لك الّذه

إذا أردت أن يلد لك الّذهب فعليك أن تزّوده به، وإاّل فلن جتين من 
 إاّل الزبالة.محارك 

عد العناية جل على األرض مغمى عليه، أدخل املشفى، وبسقط الرّ 
ه، ؤ اخليبة متلو غمائه، وعاد إىل منزله مرتّجًّل إالفائقة صحا من حالة 

ليكسس بقيادة الّرجل إىل أن مّرت جبانبه سيارة ا حفاة،لخطواته كالس
املتواضع الذي استوقفها جبانب قدمي السائر الذي يكاد يتعثر من 
التثاقل الذي أمّل به، سأله: من أنت؟ فأجابه أنا الذي مل يلد محاره 
ذهباً؛ فتبّسم السائق وقال: ال يهّمك أيتها السلحفاة؛ فالبيع والشراء 

ىل الربح واخلسارة، أّما دائمًا أيام احلرب الباردة هو رأس مال يؤّدي إ
اليوم يف عصر العوملة فالبيع والشراء مهارة وفن يف اإلدارة اليت مل يعرها 

؛ فالبيع والشراء دّقة حسابات مع وافر الفطنة اهتماماً  الطغاة وأزالمهم
مبا جيري يف السوق على املستويني الوطين والعاملي، وكذلك يتطّلب 

 .الفطنة الفائقة وسرعة يف التصّرف
 اركيب أيتها السلحفاة.
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 إىل أين؟
جّداً، وحالتك  ةاملكان الذي تقصدين؛ فالقرية بالنسبة خلطاك بعيدإىل 

 الواهنة يف حاجة للمساعدة.
ركبت السلحفاة )التاجر الذي خسر كّل شيء( جبانب السائق 

على  ياملتواضع وقالت: أوصيك أن ال تقف جلحا إن وجدته ميش
 ن حرام، ونّصاب.فيعة، فهو ابيف هذه السيارة الرّ  اه معنبالطريق، وال تركه 

 فقال السائق: أال حتبني فعل اخلري أيّتها السلحفاة الغلبانة؟
قالت السلحفاة: وألّنين أحب اخلري كل اخلري قلت لك ما قلت؛ فكن 

أمّلً لقرية ثلي سلحفاة، ويصبح دخولك لحذراً، وإاّل ستصبح خطاك م
ق إن مل جتد حمرتمًا يقف لك رأفة قد يقرب معك وأنت يف الطري

 وإحساناً.
وقالت للسائق: احلمد هلل إّنك سلمت وصلت السلحفاة إىل منزهلا، 

من جحا؛ فضحك السائق وقال: اتركي جحا وشأنه، وفّكري كيف 
 تصبحني جحا إذا أردت  دخول املنافسة احلرة.

 معك احلق، ولكن أنت من يكون؟
 أنا جحا.

 هباً؛ فهل تشرتيين؟فقالت: أنا اليت تلد ذ
 أُغلق باب السيارة وعاد جحا ألّمه، والذهب املضاعف.

 ملن بعت احلمار يا ابين؟
 بعته للحمار.

 مل أفهم.
معك حّق، بعته للتاجر الذي كنت أعتقد أنّه يسري بسرعة العوملة، 

 والذي ملّا سابقته وجّدته من مواليد احلرب الباردة.
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 مربوك يا ولدي السيارة.
 .ا أّمي الّذهبمربوك ي

 سأعود يا أّمي إليك بعد ساعتني من اآلن.خرج جحا من منزله قائّلً 
 إىل أين يا ولدي؟

 .ملصارعةا لعبةإىل مشاهدة 
 بني من ومن؟

 .ملستأسد(وا)بني الغزالة 
 خذين معك.

 دث.حيالربد قارص؛ فّل داعي يا أمّي، وبعد أن أعود سأروي لك ما 
 بعد أقل من ساعة رجع جحا. 
 الت له أّمه: ألغيت اللعبة أم انتهت؟ق

 لقد انتهت يا أّمي.
 أخربين.
م قّررت اهليئة الدولية للمصارعة بأن تنّظم مصارعة حرّة 1117يف عام 

صاحب املنازالت  ستأسدبني الغزالة املتحدية بلياقتها العالية، وامل
على الثعلب كحكم أّول على حلبة املنافسة االختيار ووقع الفّعالة، 

حلرة، وعندما حان الوقت بالتمام دخلت الغزالة احللبة ومدرهبا ا
واملساعدون واملساندون حييطون هبا من كّل جانب؛ فكان التصفيق 

وحركاهتا حارًا عندما أظهرت لياقتها العالية من خّلل قفزاهتا اجلميلة 
 السريعة على حبال احللبة.

كما   مغمّيًا عليها، جبانب احللبة، سقطت الغزالة املستأسدوحاملا صعد 
 احلالة. سقط مدرهبا واملساعدون بنفس
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قبل أن يدّق ناقوس إعّلن زمن  املستأسدأعلن احلكم النتيجة بفوز 
عي الثعلب  دالبداية، كان االعرتاض من ق بل جلنة احلكام املراقبني، است

كونه احلكم ملسائلته عن السبب الذي دعاه إىل إعّلن النتيجة هبذه 
ل: من ال يسرع بكفاءة عالية يف عصر العوملة، قد ال جيد السرعة؛ فقا

 حىّت يف امليدان العام.له مكاناً 
والفريق املساعد له بالفوز مع بعض املدعوين،  )املستأسد(أحتفل 

 املستأسدالعرض الرائع، و قدَّمت فيه الفرق الفنية لوحات من األداء و 
الرقصات د، و أل صدره البهجة، واألناشيد تنشمتعلى كرسيه 

واجملاهدون القدامى أصحاب األومسة الرّفيعة ، االستعراضية تؤّدى
تقّدم  يتقدمون القوات املستعرضة. كتائب األنياب )كّلب شّم األثر(

استعراضاهتا، تصفيق من مجوع أهل املسارب ألجهزة االستخبارات 
، حشود املسري على على اجلميع املستعرضة بأحدث وسائل التنّصت

 كّل شيء بأمل.وكأهنا راضية، هتتف وتصفق وتزغرد و تسري املسارب 
الدعوات تقّدم مبناسبة الفوز إىل مأدبة عشاء تقام على شرف بعض 
األقارب واملدّرب والفريق املساعد له، وبعض من الوجهاء واألعيان 
الذين ال وجاهة هلم، وكذلك االصدقاء املقرّبني، كان رأس املأدبة من 

 من حلم اخلنازير. ، وبعضالصيد الربي
كلمته اليت رّحب فيها يلقي   املستأسدجلس اجلميع حول املائدة و 

باحلضور، وجّمد انتصاراته املتوالية وهو يؤّكد على مارسة الدميقراطية 
بشفافية عالية بني أبناء الرعية، وأن تعّم املساواة والعدل بني اجلميع، 

احلرام حرام، يعاقب وال فرق بني حاكم وحمكوم، والصيد يف األشهر 
قبوله منازلة عن  أعلن ثّ  قرب.عليه القانون ويعّد من الكبائر؛ فّل يُ 

اليت أعلنت حتديها له، يف املؤمتر الصحفي الذي عقدته يف  األرنب
منامها بعد أن عادت من مؤاساهتا للغزالة اليت خسرت يف خوضها 

ستماعها التلفاز املنافسة احلرة. وحاملا مسعت األرنب باخلرب عن طريق ا
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فّرت من جحرها مرتعبة يف حالة من اجلنون، وتركت أبناءها فيه وهم يف 
 اليوم الثاين من تاريخ ميّلدهم.

مسعت كتائب األنياب وكتائب التنّصت ومتابعة األثر باألمر، فتوّجهت 
على الفور ملطاردة األرنب والقبض عليها يف املرعى، وكذلك على مجيع 

 اجلحر الدافئ.مولوديها يف ذلك 
على املائدة باألمر اخلطري؛ فأمر بـُّلغ الطاغية وهو الزال يلقي حديثه 

بإجراء التحقيق بكّل شفافية. ّث طلب من الثعلب أن يقوم مبهّمته  
كقاضي قضاة بتوزيع ما على املائدة من صيد على احلضور بالتساوي 

اريخ يف دون أن يغفل عن أحد  أو يسيء إىل مهنته ككبري قضاة له ت
 النزاهة وتقدير اآلخرين واعتبارهم.

تقّدم القاضي إىل الصهيدة والسكني معه، وقطع منها جزءًا صغري، ثّ 
قام بتجزئته بأصابعه على مجيع احلضور؛ فتحّصل كّل واحد منهم على 
مقدار ما حُيمل بني اإلصبعني، ومحل مع مساعديه بقية املائدة وقّدمها 

وقال: من عّلمك أساليب العدل وهذه  أسدست. ابتسم امللمستأسدل
يف حكوميت؛ فأسرع الثعلب )كبري القضاة(  الدميقراطية يا أعدل قاض  

، وقال علَّمتين العدل هذه اليد الكرمية يا موالي؛ ملستأسدإىل تقبيل يّد ا
على الفور أن يعنّي الثعلب وزيرًا للعدل إىل جانب  ملستأسد(ا)فقّرر 

 قضاة.  ال احتفاظه مبهنته كقاضي
ام من قبول إعّلن التحّدي لألرنب فهمت احلمري ما كان بعد ثّلثة أيّ 

يدور من خطورة يف املؤمتر الصحفي الذي عقدته األرنب يف منامها؛ 
فجاءت مسرعة يف حشود على مسارهبا هتتف حبياة )املستأسد( عليها، 

ات عليها وبإقصاء األرنب من ميادين املنافسة احلرة، وإنزال أكرب العقوب
 ل ما ارتكبته من جرمية عن سابق إصرار وترّصد.
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اطمأن األسد على أصالة السائرين على املسارب، وشكرهم، وقّدر 
عاطفتهم واحنيازهم له عند كّل شّدة، ويف كّل حني، وأّكد هلم حرصه 
على استمرارهم يف مارسة احلرية، وأخذ احليطة واحلذر من أولئك الذين 

 ح املزيد من املدارس لتعليمسهم، وتعّهد هلم بفتقد تسّول هلم أنف
 املسري على املسارب، حفاظاً على قيمهم اليت مل تتبدل ولن. ئهمبناأ

 أبنه عّما حدث لألرنب. مهس الفأر يف أذن
وقبل أن يأيت طعت أذن ابنه قبل أن تعّم العوملة، طع لسانه، وقُ فقُ 

 الصباح.
 ولسائل  أن يسأل:
 من هو املستأسد؟

 نكرة.هو 
 على من كان يستأسد؟

 على الضعفاء )أصحاب احلقوق(.
 مبن كان يستأسد؟
 بكتائب األنياب.

، وأنكشف وأشرقت الشمس ،هكذا كانت املظامل إىل أن أصبح الصبح
 .الغطاء، وأزحيت الغّمة
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  القذافي

 بعقول األمواترسم سياساته 
مع امتداد الّتاريخ تأصيًّل مبا ينتجه من قيم   بعد الّنظر اإلنساينميتدُّ 

قيمة اإلنسان  من خّلله محيدة، وتطّلعًا إىل مستقبل  أفضل، ترتّسخ 
كونه املستخلف يف األرض، ليحكم فيها ويعدل إذا ما استمّد صفاته 

صفاته من صفاته تعاىل  صفات خالقه تعاىل. ولكن إن مل يستمدّ من 
طائر  مّا جيعل حّيز تفكريه ال يتعّدى حوصلة  ؛يعبث ويُفسد ويطغى

 صغري. 
وينظر بعني اجلميع الذين وّلوه  ك فالفرق كبري بني من يُوىّل أمرٌ ولذل

 ذلك األمر، وبني من يوىّل فّل ينظر إاّل بعينيه وحده.
)منطق  بعنوانم 1111يف ذه الرؤية نشرت مؤلّفًا ومن خّلل ه

رأيت فيه أّن حّيز التفكري عند معّمر القذايف مل  احلوار بني األنا واآلخر(
إاّل شيخًا لقبيلة صغرية يريدها فيه  يرتق إىل مستوى رأس دولة، ومل أر  

  تنّص على:ن تسود العامل، وتلك الّرسالة أ
شيخ القبيلة ال يتجاوز املرعى الذي ترعى فيه ز التفكري عند حيّ "إّن         

حيواناته، وإذا حاول التجاوز جيد نفسه يف مواجهة مع شيخ أو جمموعة 
قضّيته شيخ القبيلة ف ؛على حدود املرعى همن املشايخ املتحالفني ضدّ 

وال  ،عر، وجييد احلديث الذي ليس له عّلقة بقواعد اللغةأن حيفظ الشّ 
ألحيان. وكذلك ينبغي أن جييد القدرة على حىت باملنطق يف بعض ا

 ،األعداء حىت ولو كانوا بنو عمومة وردّ  ،حث أفراد قبلته على القتال
ى الذي ترتع فيه حيوانات االمتداد داخل حدود املرع نعندما حياولو 

كان وجب القتال،   اعتداء على املرعي من أي   يه أ وإذا ما متّ  ،القبيلة
ن كان مرتكب خطيئة، وجب إأفرادها حىت و  يلة اليت يقتل أحدوالقب
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الثأر له من مجيع أفراد القبيلة القاتلة، وال يقتصر أخذ الثأر من القاتل، 
كم من مظاليم ماتوا   ؛عتديةفرد من أفراد القبيلة امل بل يؤخذ من أيه 

 رتكب من جرائم.وهم ليس هلم يد فيما أُ 
ة لبعضها البعض، وألجل احلماية سادت التحالفات القبلية املضادّ 

يف بعض نت جمالس للحكم القبلي، حىت وصل الشيخ الكبري وتكوّ 
، ويف كلتا أو رئيساً  ة احلكم، وأصبح ملكاً إىل اعتّلء سدّ البلدان 

ولة، فّل فرق بني عقل القبيلة هو الذي يرسم سياسة الدّ  احلالتني فإنَّ 
على  السياسة السائدة على مستوى القبيلة وبني السياسة السائدة

 قيد أَّنلة عن  لألمر مل يتغرّي العقل املسرّي  ولة، ذلك ألنّ مستوى الدّ 
 احلالة اليت هو عليها.

ر لقد انتشر التعليم على املستوى القاعدي حىت عّم اجلميع، ولقد قرّ 
نسى على مجيع املراحل اريخ الذي ال ينبغي أن يُ ولة دراسة التّ رئيس الدّ 

ذلك مني نسخة واحدة من عقل علّ التعليمية، حىت أصبحت عقول املت
ا ولة وكأهنّ هب ملمتلكات الدّ شيخ. لقد ساد الفساد والسلب والنّ ال

 مراعي القبائل املعادية لشيخ القبيلة. 
ية ا استوجب اإلكثار من األجهزة السرّ عب مّ يف أفراد الشّ  كثر الشكّ 

 واألخرى ،ت على مرابيع وغرف الضيافةصة يف التنصّ والعلنية املتخصّ 
وم، والعصرية اليت تواكب حركت ت على غرف النّ صة يف التنصّ املتخصّ 

  يف شبكات اإلنرتنت. التغرّي 
 ولساءل أن يسأل:

 ؟هذا من أجل من كلّ 
، أم من أجل أفراد القبيلة؟ أم ملك امللوك شيخ القبيلةهل من أجل 

  الشعب؟ من أجل
 :إجابات متساوية ثهناك ثّلث
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  .عبذلك من أجل الشّ  كلّ   يقول:)شيخ القبيلة( الرئيس 
 .)شيخ القبيلة( ئيسذلك من أجل الرّ  عب يقول: كلّ والشّ 

 وأفراد القبيلة يقولون: كل شيء من أجل الشيخ.  
وأن تكون بّل  قضية يغيب فيها املنطق البدّ  ق من!من يصده ولكن 

 حكم.
م العلمي بدأ الوعي السياسي، وبدأت دائرة املعارف يف عصر التقدّ 

ع، ع ويف غري املتوقّ ىت متّكن اإلنسان من التفكري يف املتوقّ سع حتتّ 
حساب، وبدأت االتصاالت  وبدأت النشرات الدولية تكشف كلّ 

دوائر متداخلة ومتواصلة، وانكشفت األسرار اليت كانت حمظورة على 
 ؟ لقبيلة، وبدأت التساؤالت: من أنتأفراد ا

 من تكون؟ 
 هذا؟من أين لك 

 ملاذا السجون؟ 
 ية والشفافية؟احلرّ  أين

 ؟اً ملاذا ال نكون حنن سويّ 
أزداد اخلوف يف مقابل ازدياد دائرة االنفتاح، خوف أفراد وعليه: 

القبيلة من احملاسبة، وخوف الشيخ من السقوط، وخوف األجهزة 
املنطق سيسود على بساط  األمنية من املظاليم، وبدأ االطمئنان بأنّ 

 ة.ة احلجّ طل بقوّ سيهزم البا احلقّ  التحكيم، وأنّ 
 ومتّكن اجلميع من االتصال باآلخرتكونت العّلقات العابرة للحدود، 
اليت كانت خمفية عن أفراد القبيلة،  ،الذي بيده مجلة من احلقائق واملنافع

 وحتسن املستوى الثقايف.  ،نت العقولوحتسّ 
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برنامج  حديث، ويف صدارة كلّ  أصبحت الشفافية يف صدارة كلّ 
بعد أن كان  احلديث ظاهراً  أصبحو  ،ادي واجتماعيسياسي واقتص

قة تسع بعد أن كان املرور من بو دور، ودائرة اهلوامش تتّ يف الصّ  حبيساً 
اليت ية، يف تكوين التنظيمات السرّ  مت الذي كان سبباً جبل الصّ 

النظام وحكومته احملكومة بعقلية د تؤيّ ؛ فاضطرت ألن ُتظهر ماال تبطن
من  ته األخرى، خوفاً وتعارضها على كفّ  ،امليزان ةعلى كفّ شيخ القبيلة 
  .االعتبارعدم و عدم التقدير 

 ،ني يف تبادل املعلوماتخوة متحابّ إأصبح اجلميع على شبكة اإلنرتنت 
 ،ل على صناعتهويف مارسة الشفافية، ويف رسم سياسة املستقبل والعم

ف عن من القياسي، والقرية ال ختتلوأصبحت املسافات تطوى يف الزّ 
املدينة يف شيء، واملعلومات تبث للجميع على شبكة األحاسيس 

ده بالقرار تفرّ  جل أنّ عرف الرّ ف ؛ا من ذاكرة األحّلمواملشاعر وكأهنَّ 
ا على الطريق الذي ميّكنها من والتنفيذ لن يدوم، وعرفت املرأة أهنّ 

 املشاركة باتزان. 
الدوران نتيجة عدم صبح يعاين من أالبعض  واقع يسابق اخليال حىت أنّ 

اجلميع جيلسون  وكأنَّ  ، اليت طُويت فيها املسافاتمواكبته حركة التغرّي 
هار وهم يف ذات على الدائرة القطبية اليت جتعلهم ينظرون إىل الليل والنّ 

 من. الزّ 
ت لغي من شروط قبوهلا إثبات اهلوية  معات املفتوحة يف القرية الصغريةاجلا

أو بني شعب وشعب، التّلميذ أمام  اليت متيز بني شخص وآخر
راهم ومدهنم من األستاذ الذي تبعده الشاشات يتلقون العلم وهم يف قُ 

به هلم شبكة املعلومات )اإلنرتنت( وشبكات عنهم املسافات، وتقرّ 
 رة. االتصال املطوّ 

على الّرمل وعكازه الذي يرسم به احلدود  ،لقد انتهي عصر الشيخ
ويوكز به أنوف من ال يأتون على مزاجه، ، عندما خيطط به كما يشاء
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وجاء عصر العّلئق املفتوحة، واالتصاالت اخلالية من الشكوك، وعّمت 
املهم أن  ،ظر عمن تكون أطراف احلوارالنّ  فكرة التحكيم باملنطق بغضّ 

 .19"حيدث التوازن ويسود العدل الذي تتساوى فيه كفتا امليزان
ال تزيد  واليت عابثة يف البّلد فساداً، هذه نظرة معّمر القذايف اليت كانت

شيخ القبيلة ملرعى قطعان ماشيته اليت يبيع منها ما يبيع،  عن نظرة
بال مىت ما يشاء ويذبح منها  ما يذبح، ويصلب منها ما يصلب على ح 

عوب السياسية إىل قضايا الشّ هكذا بالّتمام كان القذايف ينظر  الشنق،
  .شيخ القبيلةور واالقتصادية واالجتماعية مبنظ

تلك بنظرة بنظرة األمل، بل ينظر إىل مستقبل الّشعب اللييب  فلمولذا 
وما  ،بطوالت القبيلةيف أبياهتا حتمل ورثها و اليت القصائد الشعبية 

على هلا اورة من القبائل اجملعلى قبيلة  اغزواهتيف من دماء  تسفك
اد نار فتنة واخلروج تراب الوطن، أو رّد ثأر يف غري مرضاة اهلل، أو إيق

، و مجاعات من قبيلة أخرىية بأفراد أمنها بسّلم، يف مقابل التضح
 .بعقول األموات احلاضر رسم سياساتهنا كان يمن و 

ينظر إىل املاضي مصدر للدفء، وبالتايل حيّن إليه وكأنه  ولذلك كان
ال ايل عي، وبالتالتفكري التطلّ من  همُيّكن ، وهذا العقل ملة ثانيةمرّ سيأيت 

  لتاريخ املاضيا كو لي علهجا مّ ، وال حىت ينظر إليه بأمهية املستقبل حيس
لك البطوالت اخليالية اليت لينسجم مع ت، ك الفرس اللجامو كما تل
احلياة بدون طموح ترافقها صحاهبا قد بليت؛ فهو ال يعرف أن عظام أ

 .عسل تُقطّراملرارة، وبالطموح 
له بّد إاّل أن ُيكثر من أجهزة األمن وألنّه على هذه الّصورة فليس 

السّري لتتجّسس على الليبيني الذين يأملون مستقبًّل أفضل وأجود، 
وألهّنم كذلك فأكثر هلم من األجهزة ونوّع؛ فكانت فلسفة أجهزته 

                                                 
ــ  95م، ص 1111لكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، عقيل حسني عقيل، منطق احلوار بني األنا واآلخر، دار ا  19

99. 
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 ولكن .ثبت اجلميع غري ذلكك يف اجلميع إىل أن يُ الشّ  مؤّسسة على
ستكون يا ترى إذن يف من  عب،يف الشّ  وأجهزتهالّنظام  شكّ يعندما 

عتقد فهل ي الّشعب؛يف ك الشّ  ّنظامالثقة؟ وعندما تصبح مهمة ال
 عب سيغرس ثقته فيه ويف ما خيتاره من حكومة؟ النظام أّن الشّ 

عب هي الفيصل يف األمر عندما كلمة الشّ اّل تكون  وألّن األمر كذلك أ
 .11عمن غري املتوقّ حيني وقتها يف الزّ 
من أحد  أن ّل يقبل ف ؛حيب أن ينظر إليه مصدر ثقةوألنَّ اإلنسان 

 من يشّك فيه  أن يبادلإاّل  بغري ذلك ليس له بدي  شعر، وإذا فيه كّ شي
أجهزت ولذا فمن أجل من تؤّسس إليه. وّجهت ذات املشاعر اليت 

س من أجل الذين مييزون بني حتية العلم )الراية( هل تؤسّ  السّري؟األمن 
ة ة العلم وحتيّ زون بني حتيّ س للذين ال مييه تؤسّ أهّنا أم وبني حتية احلكومة؟ 

 احلكومة؟ 
، فمن رأس النظامل تدار بعقسّري أمن  ةاحلالتني هي أجهز  يف كّل

 رضى عنه سيكون ميداناً يومن ال  ،ينام هانئاً  رأس النظامرضى عنه ي
وفقًا لسياسات رأس تعمل ألهّنا . و مناشطها السرّيةملمارسة  واسعاً 

على حساب أنا وأنت. له من أن ُتظهر إخّلصها هلا  فّلبدّ ام؛ النظ
على قلق  مؤشراّ ذلك ما كان ما زاد نشاطها واتسعت دائرته كلّ وكلّ 

 .19احلكومة واضطراهبا
وعليه فالفرق كبري بني عقل شيخ القبيلة الذي يرسم سياساته بعقول 

ساب ا الخرين األموات اليت جعلت منه متعّصبًا لنفسه وقبيلته على ح 
من بين الوطن، وبني ذلك اإلنسان املتطّلع لصناعة املستقبل األفضل 

وفعله، وهو الذي تبىن قيمه على املنطق  يرتدد عن قول احلقّ  دون أن
خطأ عندما ك على نّ إك أخي، ونعم نّ إموضوعية، منطقه نعم  وبكله 

                                                 
 .51املصدر السابق ، ص   11
 .51ــ  57املصدر السابق، ص   19
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ر اإلنسان العاملي ال يؤمن مبقولة أنصف ، ولذاتكون حقيقة األمر كذلك
ال تظلم و  ،ال إكراه يف الدين :، بل يؤمن مبقولةأو مظلوماً  أخاك ظاملاً 

  باهلل.صرب وما صربك إاّل أو  ،ولو كان على نفسك قل احلقّ أحداً، و 
، لن يكون لنظام وهبذه النظرة االستيعابية املتطّلعة ل ما هو خري وأهم 

عارضني وال حىت لعكازه الذي يوكز به أنوف املوحكومة شيخ القبيلة، 
مكانة وال مكان يف صناعة املستقبل، الذي تأمله  لرأيه يف أخذ الثأر

 . األجيال يف ليبيا على خمتلف ألوان طيفها
 العكاز، ة إاّل جّ وهلذا عندما يعتمد شيخ القبيلة على اللغة لن جيد له حُ 

 ة لن جيد سبيل له إاّل وعندما يعتمد اإلنسان العاملي على احلجّ 
 .19املنطق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .99املصدر السابق،   19
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 نسب نفسه القذافي 
 إلى 

 آل رسول اهلل
م م وهو رّد على ما قا1119ع ونشر يف طب مؤّلفألستم من آل البيت 

شراف اليت أعلن نفسه ن جتميع لبعض الّناس حتت مظلة األبه القذايف م
ما عملوا من  ملزّورين للتاريخبعد أن عمل له اوذلك سّللتها، مليك أنَّه 

رسول وسيدنا حمّمد  ،حمّمدمن آل سيدنا  اً منحدر  اً شريف فأصبح، تزوير
 .بريء منه اهلل عليه الصّلة والسّلم

اس الذين نسبهم إىل ما نسب نفسه إليه مل ولقناعيت أّن الكثري من النّ 
حث يف ، قّررت البنّه مل يكن من سّللة رسول اهللأ كما  ،أشرافاً يكونوا 

 الذي هذا املوضوع، واعتمدت القرآن مصدرًا أّواًل للبحث املوضوعي
منه تستمّد احلّجة؛ فبحث يف أصل كلمة )آل( وعّلقتها بكلمة )أهل( 
لغة، ثّ حبث يف آيات القرآن الكرمي اليت منها متّكنت من تبنّي احلّق من 

 الباطل.
هلا من اللحمة و  عريضة،من قبيلة حماطة بقبائل عربية القذايف وألّن 
لذا عمل القذايف ما يف وسعه من أجل ، وأصالة نقاء الّدم العريب والقّوة

ويف يف الصدارة عددًا وّعّدة، أن ينهض بقبيلته املنتمي إليها، لتكون 
نريان الفنت بينها  دإضعاف غريها من القبائل بإيقا مقابل ذلك حاول

ومل تلده أّمك أبيك  ابنن ولكن كما يقولون من مل يكومع اآلخرين، 
، أّما األهل فكثر، من ليس بأخيك ، وهلذا فاآلل ال يعودون إاّل ألب 

إىل أهل الكتاب، وأهل احلكمة، وأهل املدينة، وأهل العلم  ،أهل البيت
 .وغريها كثري
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ة، وإاّل كيف األصليّ  اهبمأّول ما بدأ بتحييد البعض عن أنسالقذايف بدأ 
من قبيلة  الذين هم من سّللة بين هّللقحاح النوائل العرب األ يصبح

 .31؟نفسه رأس هلاأن جيعل من القذايف حاول اليت  األشراف
من يف منطقة الشاطئ وكيف يكون البعض من سكان حمروقة األصليني 

خوة يف حقيقة أمرهم حماريق إهم و  ومة له،قبيلة األشراف، وأبناء عم
رف كونه قيمة؛ فهو ، مع العلم أّن الشبأشراف   واليسو  اً بعضلبعضهم 

 ؟ املقّدر عندهم ومع اآلخرين
بذور الفتنة بني قبيلة وقبيلة، وبني أسرة وأسرة، حىت أنّه  زرعوهكذا 

استطاع أن جيعل البعض من أبناء األب الواحد واألّم الواحدة من هو 
فمن قبل أن ينسلخ عن نسبه األصلي غري ذلك؛ قحصي، ومن هو 
من مل يقبل أن ينسلخ عن مقابل، و له كان   القحوصوينتسب إىل أسرة 

ولكن مع الفارق الكبري ، أيضاً  مقابلنسبه األصلي ويتمّسك به كان له 
عن التخّلي  الذين قبلواللبعض فاألّول مبقابل ماّدي ، نييف املقابل

م فيما إن خالفوه موأبيه مأّمه أبناء مخوهتوحىت إ م،وأصله منسبه
 والبعض األخر مبقابل دفع الّثمن، ّجةقبلوا االنتساب إليه بغري حُ 

يف مع مرارته فهو ولكن هذا املقابل (، مع وافر اإلهانات اً وتغييب إقصاءً )
  .يصّحح الّتاريخيثّبت و حقائق هبا  سبيل

واحدة  ، فإّن النوائل قبيلة عربيةواحدة ولذا فكما أّن ليبيا وحدة وطنية
واحدة جذورها  ، واحلطمان قبيلة عربيةجذورها ضاربة يف بين هّلل

واحدة،  عربية ، وحمروقة حلمة اجتماعية37بطون بين سليم ضاربة يف
 من تراب الوطن ليبيا.وعظمها ا هدمها وحلم

 راء كتابته هوكان اهلدف من و   (أ لستُم من آل البيت)وألّن مؤلّفنا 
حىّت أهنم  ،يف أذهان البعضلبسًا وغموضًا لق تصحيح املفهوم الذي ع  

                                                 
هنريكودي أغسطني، سكان ليبيا )ترمجة خليفة التليسي( الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس، الطبعة الثانية،   31

 .111م، ص 7919
 .551سابق، ص املصدر ال  37
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نسبهم إىل آبائهم كما أمر اهلل تعاىل، وبني ما يمييز بني مل يستطيعوا الت
  .معّمر القذايف، وإىل ما نسب نفسه إليهنسبهم إىل ما ي

قّدمت هذا املؤّلف إىل سيف القذايف وأنا أقول له: هذا الكتاب يثبت 
برغم أّن ّلم، ّلة والسّ رسول اهلل عليه الصّ آل بيت من  واإّنكم مل تكون

اإلمام موسى الكاظم يف بغداد، وقد صرّح بقوله  أبيك قد زار مقام
 أمام اإلعّلم العاملي أنّه يزور مقام جّده.

أذكر موعة من األحياء كان ذلك حبضور جموعندما سلمته املؤّلف  
، الدكتور البغدادي احملموديو  ،منهم الدكتور حمّمد عبد املطلب أهلوين

أّنين غري مقتنع مبا مع : بقوله سيف القذايفكان رّد  ماأمامهذين لال
 جيري باسم األشراف، ولكّنك بطبيعة احلال تكتب ضّدنا.

فقلت: مل أكتب ضدّكم؛ فما كتبته مستمّد من القرآن الكرمي، والقرآن 
واللغة كفيلة بتوصيل احلّجة إن اعتمدنا املنطق  .حّق ال حتّيز فيهالكرمي 

ّن النسب أقول لك أ بيننا حّجة، وحىت ال يصاحبنا اللبس والغموض
 إىل )اآلل( غري النسب إىل )األهل(.
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 النسب 
 إلى اآلل واألهل

م إليـــه، وهلـــذا يُنســـب األبنـــاء آلبـــائهم مـــن ل الـــدّ و اآلل األصـــل الـــذي يـــؤ 
ــُط حيــث ثبــات ونقــاء األصــل، قــال تعــاىل: } ْم ُهــو  أ ْقس  اْدُعــوُهْم آل  بـ ـائ ه 

ـــو ال يُكْم و ل ـــْيس  ع ْنـــد  اللَّـــه  ف ـــإ ْن ملْ  تـ ْعل ُمـــوا آ ب ـــ اء ُهْم ف ـــإ ْخو اُنُكْم يف  الـــدهين  و م 
ـــد ْت قـُلُـــوُبُكْم و   ـــا تـ ع مَّ ـــا أ ْخط ـــْأمُتْ ب ـــه  و ل ك ـــْن م  ـــان  اللَّـــُه ع ل ـــْيُكْم ُجن ـــاٌح ف يم  ك 

يًما  . 31{غ ُفورًا ر ح 
مـــــن يشــــاركه يف النســـــب إىل أقصــــى أب لـــــه يف  كــــلّ تعـــــين  جــــل: آل الرّ و 

 .33اإلسّلم"
 ،اتر يف القــرآن الكــرمي ْثــاين مــرّ صــلة باملــذكّ وردت كلمــة )آل( متّ  :وعليــه

صـــلة باملؤنـــث )آل إبـــراهيم، وآل عمـــران، وآل ة واحـــدة متّ ومل تـــرد وال مـــرّ 
يعقــوب، وآل لــوط، وآل داوود، وآل موســى، وآل هــارون، وآل فرعــون( 

 ا يدل على االختصاص الذي يدعى به األبناء آلبائهم. مّ 
كلمة تأصيلية مُتكهن من العودة إىل األصـل الـذي ينسـب ل:  ولذا فإنَّ اآل

ـــُط ع ْنـــد  تعـــاىل: )مصـــداقاً لقولـــه إليـــه الشـــيء،  ْم ُهـــو  أ ْقس  اْدُعـــوُهْم آل  ب ـــائ ه 
ىب الـــذين يعـــودون إىل ُصـــلب الّرجـــل، علـــى ذوي القـــر  تـــدلّ فـــاآلل  (.اللَّـــه  

 .31"آل بذرية ذرية آل، وليس كلّ ولذا فكّل 
جـــل:  آل الرّ ود بــالفرع إىل األصــل مــن جهــة األب، "اآلل تعــ إنَّ وعليــه فــ

 .    35اإلسّلم" إىل أقصى أب له يف االنتسابمن يشاركه يف  كلّ 
 تأخذ احتمالني:فاألهل أّما 
ا جيعـل األعمـام  مّـ ؛ل: األهل هم ذوو القرىب مـن جانـب األب واألماألوّ 

ب العّلقــــات بــــني األجــــداد كــــاألخوال يف عّلقــــة نســــب ومصــــاهرة تقــــرّ 
                                                 

 .5األحزاب  31
 .39، ص  7معجم لغة الفقهاء، ج  33
 .9، ص 7الفروق اللغوية ،ج  31
 .33، ص 7معجم لغة الفقهاء ، ج  35
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مفهـــوم األهـــل  ( وميتـــدّ ألحفـــاد مـــن اجلـــانبني الـــذين منهمـــا )األب واألمّ وا
 .وكذلك العشرية اليت منها األمّ  ،ليشمل العشرية اليت منها األب

ا جيعــل للمكــان مّــ ؛م وبغريهــاالثــاين: األهــل انــدماج اجتمــاعي بقرابــة الــدّ 
املشرتك خصوصية تسمح باالنتساب واالنتماء إليه، ولذلك يقال: أهـل 

 وأهل احلي، وأهل املدينة. ،لقريةا
تـــــربط الفـــــروع باألصـــــول، واألهـــــل  اآلل أداة ربـــــط لعّلقـــــات دمّ  :وعليـــــه

مســمى يطلــق علــى ذو القــرىب االجتماعيــة واملكانيــة، واألوالد هــم الــذين 
 ال يفصلهم فاصل عن آبائهم. 

تصغري )آل( هو )أهيـل( فأهيـل تصـغري  فق مع من يقول أنَّ ال نتّ وعليه: 
 مَّا )آل( فتصغريها )أُو ْيل(. ألهل، أ
ـــا أهـــل فرتتـــبط مبعلـــوم  مبعلـــوم بشـــري مـــذكّ آل: ال تـــرتبط إاّل ولـــذا فـــ ر، أمَّ

بشــــري ومكــــاين وموضــــوعي، وعلــــى مكانــــة أو دون منهــــا، ومنهــــا قولنــــا 
ــ آل، ولــذلك يقــال، أهــل  بــأيّ  ار( وهــذه ال ختــتصّ )أهــل اجلنــة وأهــل الّن

وأهـل اخلـري  ،اإلميان وأهـل العلـمار، وهكذا يقال: أهل أو أهل النّ  ،اجلنة
، ويف مقابـــل ذلـــك يقـــال: أهـــل الكفـــر واجلهـــل واملنكـــر واملعـــروف واحلـــقّ 

 . والظلم
فهي دليـل إثبـات عّلقـات  (أهل)ا أمّ  ،ولذلك فـ)آل( هي دليل تأصيلي

 ماء مصاهرًة.مكتسبة ختتلط فيها الدّ 
هـا، كأهـل أهل: كلمة جامعة ملن هم ينتمون آلل، وملـن ينتمـون آلل غري 

الكتــاب الــذين هــم ليســوا بــآل يف شــيء وهــم )اليهــود والنصــارى، أهــل 
ومـنهم آخـرين مـن  ،التوراة واإلجنيل(، فأهل الكتـاب مـنهم بعـض العـرب

حــدون حــدون يف كلمــة )أهــل املوضــوع( وال يتّ غــري العــرب، وهلــذا فهــم يتّ 
 م واألصل(. يف كلمة )آل الدّ 

ــْور اُة ي ــا أ ْهــل  اْلك ت ــاب  مل   قــال تعــاىل: } ــا أُْنز ل ــت  التـَّ ــر اه يم  و م   حُت ــاجُّون  يف  إ بـْ
ـا ل ُكــْم  ــاج ْجُتْم ف يم  ء  ح  ـُؤال  ــا أ نـْـُتْم ه  ـْن بـ ْعــد ه  أ فـ ّل  تـ ْعق لُـون  ه  جْن يـُل إ الَّ م  و اإْل 
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ــــ ــــٌم و اللَّــــُه يـ ْعل ــــُم و أ نـْ ــــا ل ــــْيس  ل ُكــــْم ب ــــه  ع ْل ــــٌم ف ل ــــم  حُت ــــاجُّون  ف يم  ُتْم ال  ب ــــه  ع ْل
 . 39{تـ ْعل ُمون  

بيــــت لــــذا فو  ،والكعبــــة هــــي البيــــت احلــــرام ،أهــــل: مكانيــــة كأهــــل البيــــت
ق ال ــْت يـ ا و يـْل ت ـا أ أ ل ــُد }قـال تعـاىل:  ،الكعبــة الـيت رفـع قواعــدهاهـو إبـراهيم 

ـ ب ـني  م  يـٌب قـ اُلوا أ تـ ْعج  ـْيٌء ع ج  ا ل ش  ـذ  ـْيًخا إ نَّ ه  ا بـ ْعل ي ش  ْن و أ ن ا ع ُجوٌز و ه ذ 
يــٌد جم  يــدٌ  اتُــُه ع ل ــْيُكْم أ ْهــل  اْلبـ ْيــت  إ نَّــُه مح   قالــت  31{أ ْمــر  اللَّــه  ر مْح ــُة اللَّــه  و بـ ر ك 

ــْيًخاســارة باســتغراب وتعجُّــب ) ا بـ ْعل ــي ش  ــذ  ( والشــيخ أ أ ل ــُد و أ ن ــا ع ُجــوٌز و ه 
قــــوالن بينهمــــا األمــــر  هنــــاّلم، و ّلة والّســــالبعــــل هــــو إبــــراهيم عليــــه الّصــــ

رجح: قول يعود علـى إبـراهيم بقولـه تعـاىل: )أهـل البيـت( وهـذا املعـىن يتأ
ـــــ ال اســـــتغراب فيـــــه باعتبـــــاره وزوجـــــه مهـــــا املخاطبـــــان، وألنَّ  ق األمـــــر يتعّل

ب استخدام  وهذه تتطلّ  ،ق بعّلقات اجتماعيةفهو يتعلّ  ؛بإبراهيم وزوجه
 ألصــل يعــود كلمــة )أهــل( ال اســتخدام كلمــة )آل( الــيت ال تســتخدم إاّل 

أو يعـــود بـــه إىل مـــذكر، وهلـــذا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي )آل  ،رلـــى املـــذكّ ع
إبراهيم وآل يعقوب وآل موسـى وآل هـارون وآل داود، وآل فرعـون وآل 

ــى آ لُ علينــا أن نتوقــف قلــيّل أمــام قولــه تعــاىل: }لــذا لــوط(. و   و آ لُ  ُموس 
 نّ  أموسى وهارون من آل عمران من أب  واحد إاّل  مع أنّ ، و 39{ه اُرون  

فالــذين هــم مــن آل موســى يعــودون إىل  آل موســى هــم غــري آل هــارون؛
صـــلبه، والـــذين هـــم مـــن آل هـــارون يعـــودون إىل صـــلب هـــارون، ولـــذلك 
فالقضــــية اللغويــــة تتعلــــق خبصوصــــية كــــل أخ عــــن اآلخــــر، ولــــذا مل يكــــن 
هـــارون مـــن آل موســـى وال موســـى مـــن آل هـــارون، بـــل كّلمهـــا مـــن آل 

 م. ّلّلة والسّ عمران عليهم الصّ 
 ب وفقا لآليت:وعليه فالعّلقة االجتماعية ترتتّ 

 ـ من األبناء )ذكوراً وإناثاً( ألصوهلم العرقية عّلقة )آل(.
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 .13، 11هود  31
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 ـ من األبناء لآلباء عّلقة )أبوة( وعّلقة )أمومة( وعّلقة )آل(.   
 ـ من اآلباء إىل األبناء عّلقة )أهل(.  

 (.ـ العّلقة بني األبناء عّلقة )أخوة( وعّلقة )أهل
 ـ العّلقة بني األقارب عّلقة )أهل(.

 ـ العّلقة بني األنساب عّلقة )أهل(.
 ـ العّلقة بني اجلريان وسكان املدينة والقرية عّلقة )أهل(.

 ـ العّلقة بني املشرتكني يف املوضوع الواحد عّلقة )أهل(.   
  مرتني: * وكلمة )أهل البيت( مل ترد يف القرآن الكرمي إاّل 

اتُُه ع ل ْيُكْم أ ْهل  اْلبـ ْيت  قوله تعاىل: }األوىل: يف   . 39{ر مْح ُة اللَّه  و بـ ر ك 
إ َّنَّـ ــا يُر يـــُد اللَّـــُه ل يُـــْذه ب  ع ـــْنُكُم الـــرهْجس  أ ْهـــل  والثانيـــة: يف قولـــه تعـــاىل: }

ــــــريًا ــــــر ُكْم ت ْطه  فــــــدخول الــــــزوجني أو األزواج يف املعــــــىن ؛ 11{اْلبـ ْيــــــت  و يُط هه
املـراد مـن البيـت بيـت النسـب ال بيـت سـب "بيـت النّ  علـى واملفهوم يدلّ 

حســبما جــاء يف  الطــني واخلشــب، ودخــول ســارة رضــي اهلل تعــاىل عنهــا
ا بنـت هنا ألهّنـ ّلمّلة والسّ اآلية الكرمية السابقة من سورة هود عليه الصّ 

 . 17"أحد معانيهيف رف كما هو م محلوا البيت على الشّ ه، وكأهنّ عمّ 
ة )البيـت الـذي رفـع قواعـده علـى أهـل بيـت النبـوّ  دلّ )أهل البيت(، ت إذاً 

 ّلم.ّلة والسّ إبراهيم وابنه إمساعيل( عليهما الصّ 
اتُــُه ع ل ــْيُكْم أ ْهــل  اْلبـ ْيــت  وهنــاك مــن يعــود بقولــه تعــاىل: ) ( ر مْحـ ـُة اللَّــه  و بـ ر ك 
ا جيعل البيت مّ  ؛ّلمّلة والسّ د عليه الصّ على خامت األنبياء واملرسلني حممّ 

 مبعنيني:
ســـول وأزواجـــه بغـــض النظـــر عـــن اآلالت الرّ ) :معـــىن عّلقـــات اجتماعيـــة

 .(زوج من أزواجه رضي اهلل عنهنَّ مجيعاً  اليت تعود إليها كلّ 

                                                 
 .13، 11هود  39
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من  وهذا املصطلح جيمع كلّ  (الكعبة)واملعىن اآلخر: هو أن أهل البيت 
 ى. اختذ البيت احلرام قبلة له ومصلّ 

أن  ّلم ليســــوا مــــن آلــــه، فآلــــه البــــدّ الّســــّلة و نســــاء النــــيب عليــــه الّصــــ إذن
أبنـاء  وألهنـنَّ أزواجـه فهـنَّ مـن أهلـه، ولـذلك نقـول أنّ  ،يكونوا من صـلبه

ف مـــن ه مل خيلّـــّلم هـــم مـــن آلـــه، وألنّـــّلة والّســـد عليـــه الّصـــســـول حمّمـــالرّ 
كور من خلَّف ليكون من بعـده مـن هـم مـن آلـه، لـذا ال آل مـن بعـد الذّ 

ففاطمـة الزهـراء مـن  ؛ولكـن مـن بعـده أهلـه ،ّلمعليـه الّصـّلة والّسـ دحممّ 
م من بل هم من أهله، وذلك ألهنّ  ،أّما أبناؤها فليسوا من آله ،دآل حممّ 

د صـــــلوات اهلل آل علـــــي رضـــــي اهلل عنـــــه، وعلـــــي مل يكـــــن مـــــن آل حمّمـــــ
 بــن هاشــم بــن املطلــب عبــد بــنفهــو مــن آل أيب طالــب  ؛وســّلمه عليــه

رضـي اهلل عنـه مهـا  ّلم وعلـيوالّسـ ّلةد عليه الّصـ، ولكن حممّ مناف عبد
 من آل عبد املطلب.

عليــــه رســــول اهلل د م مــــن آل حمّمــــفالــــذين يعتقــــدون أنفســــهم أهّنــــ :عليــــه
م مــــن ه، والــــذين يعتقــــدون أهّنــــّلم اعتقــــادهم لــــيس يف حملّــــّلة والّســــالّصـــ
 فهم من أهله.  ؛أهله

 ينســـبون أنفســـهم إىل فاطمـــة الزهـــراء هـــم يفإّن مجيـــع الـــذين فـــ ومـــن هنـــا
حقيقة األمر من آل علي رضي اهلل عنه، وبنسـبهم هـذا يكونـون مـن آل 

 عبد املطلب وهو آل رسول اهلل صلوات اهلل وسّلمه عليه.
 ،يف القـــرآن الكـــرمي مل يـــرد ذكـــر آل البيـــت مطلقـــاً  :بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم

ّلم كـان آخـر آل ّلة والّسـد عليـه الّصـحمّمـ وذلك لسبب علمـي وهـو أنَّ 
ة فـيهم( النبـوّ  وجـلّ  ون إىل إبراهيم )الذين جعـل اهلل عـزّ البيت الذين ينتم

ن ـــا ل ـــُه إ ْســـح اق  و يـ ْعُقـــوب  و ج ع ْلن ـــا يف  ُذرهيَّت ـــه  لقولـــه تعـــاىل: } مصـــداقاً  بـْ و و ه 
ــــوَّة  و اْلك ت ــــاب   ّلم خــــامت األنبيــــاء ّلة والّســــد عليــــه الّصــــحمّمــــ وألنّ  11{النُّبـُ

 ألمرين اثنني: صلبه( كان خامتاً  واملرسلني الذين هم من آل إبراهيم )من

                                                 
 .11العنكبوت  11
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 ه النيب اخلامت لألنبياء الذين يعودون آلل إبراهيم.ل: أنّ األوّ 
سـالة سـاالت السـابقة وهـي الرّ الرّ  سالة اخلامتـة لكـلّ ه صاحب الرّ الثاين: أنّ 

وخـامت األنبيـاء واملرسـلني  ،رسول الكافـةكان حمّمد وهبذا   ،ة للعاملنيالكافّ 
وهـو النـيب الـذي جعـل  ،ّلمّلة الّسـاهيم عليهم الّصـإىل إبر  نالذين يؤولو 

د رســوالً خامتــاً وكــان القــرآن  ة والكتــاب يف ذريتــه، ولــذا كــان حمّمــاهلل النبــوّ 
ومــن  ،، وأصــبحت الكعبــة البيــت احلــرام هــي بيــت املســلمنيخامتــاً  كتابــاً 

 .دخله فقد )أمن(
مصلى،  وعليه: فأهل البيت هم املسلمون الذين اختذوا من مقام إبراهيم

ــــام  قــــال تعــــاىل: } ــــْن م ق  ــــُذوا م  و إ ْذ ج ع ْلن ــــا اْلبـ ْيــــت  م ث اب ــــًة ل لنَّــــاس  و أ ْمنًــــا و اختَّ 
ـــيت   ل لطَّـــائ ف ني   ـــر ا بـ ْي ـــر اه يم  و إ مْس اع يـــل  أ ْن ط هه ـــْدن ا إ ىل  إ بـْ ـــلًّى و ع ه  ـــر اه يم  ُمص  إ بـْ

ـــُجود  و إ ْذ ق ـــ ـــع  السُّ ًنـــا و اْلع ـــاك ف ني  و الرُّكَّ ا بـ ل ـــًدا آ م  ـــذ  ـــر اه يُم ر به اْجع ـــْل ه  ال  إ بـْ
ــر   ُهْم ب اللَّــه  و اْليـ ــْوم  اآْل خ  ــنـْ ــر ات  م ــْن آ م ــن  م  ــن  الثَّم   أي كــلّ  13{و اْرُزْق أ ْهل ــُه م 

ــــواتّ  ،العــــاملني مــــن أســــلم وجهــــه هلل ربّ  ســــالة اخلامتــــة ة إبــــراهيم بالرّ بــــع مّل
ّلم، ّلة والّسـإبـراهيم علـيهم الّصـسول اخلامت آخر رسـول ينسـب آلل والرّ 

ْعب ـــة  اْلبـ ْيـــت  احلْ ـــر ام  ق ي اًمـــا ل لنَّـــاس  قـــال تعـــاىل: } . مبعـــىن 11{ج ع ـــل  اللَّـــُه اْلك 
م علــى الكــافرين، ولــذا فأهــل البيــت جعــل اهلل الكعبــة بيــت املســلمني حمــرّ 

عبــاد  بيــت اهلل الــذي يتســاوى فيــه)أهــل الكعبــة( هــم مجيــع املســلمني، "
 .15"ميلكه أحد منهم اهلل، فّل

ــــة  ُمب ار ًكــــا و ُهــــًدى قــــال تعــــاىل: } ــــع  ل لنَّــــاس  ل لَّــــذ ي ب ب كَّ ــــت  ُوض  إ نَّ أ وَّل  بـ ْي
ــــــع  ل لنَّــــــاس  . قــــــال )19{ل ْلع ــــــال م ني   ( قــــــال للنــــــاس ومل يقــــــل أ وَّل  بـ ْيــــــت  ُوض 

فمـــــن  ؛ بيـــــت اهلل احلـــــرامإاّل  اس علـــــى احلـــــقّ للمســـــلمني أي ال بيـــــت للنّـــــ
 ا يضل عليها.ومن ضل فإَّنّ  ،يهتدي لنفسها يهتدي فإَّنّ 
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ّلة واآلل علـــــى مـــــا ذكرنـــــا مـــــن تعريفـــــه، هـــــو قـــــائم منـــــذ آدم عليـــــه الّصـــــ
 ّلم، ومستمر يف ذريته وهو اآلل العام يف مجيع البشر.والسّ 

ـــــوة ـــــه الّصـــــ ؛وأمـــــا اآلل اخلـــــاص وهـــــو آل النب ـــــإبراهيم علي ـــــدأ ب ّلة فقـــــد ب
 ّلم.ّلة والسّ د عليه الصّ وانتهى مبحمّ  ،ّلموالسّ 

ّلم مل يعش له ولد ذكر حىت يكون اآلل فيـه ّلة والسّ فالرسول عليه الصّ 
ـال ُكْم و ل ك ـْن ر ُسـول  } :لقوله تعاىلمصداقاً  ـْن ر ج  م ا ك ان  حُم مٌَّد أ ب ا أ ح د  م 

ــْيء  ع ل يًمــا ــان  اللَّــُه ب ُكــله ش  ــامت   النَّب يهــني  و ك  آل  وعلــى هــذا فــإنَّ  11{اللَّــه  و خ 
د بن عبد اهلل بن عبد املطلب، لذلك جند أبا الفـرج ة انتهت يف حممّ وّ النب

وكــان دقيقــاً يف رّد الفــروع إىل أصــوهلا، ومل  ،االصــبهاين مل جيــاوز الصــواب
ة عنـــــدما ألـــــف كتابـــــاً بعنـــــوان )مقاتـــــل ينســـــب أحـــــداً إىل آل بيـــــت النبـــــوّ 

الطالبيني( الذي ذكر فيه جعفر بن أيب طالـب وحممـد بـن جعفـر، وعلـي 
بن أيب طالب، واحلسن بن علي واحلسني بن علي ومجيعهم يـرجعهم إىل 

ه مصـــيب يف هـــذا العـــرض وفقـــاً لقاعـــدة . ولـــذا نـــرى أنّـــ19آل أيب طالـــب
بقــي العيــب يّلحــق القــذايف فيمــا أقــدم عليــه مــن تزويــر   ومــن هنــااآلل. 

ئق عــن مواضــعها؛ فجعــل نفســه مــن آل البيــت، ثّ للّتــاريخ، وقلــب احلقــا
ع مـــن األنســـاب األخـــرى وضـــمها إليـــه لتكـــون حزمتـــه كمـــا مجّـــع مـــن مجّـــ

 يظن متينة، فيصعب كسر.
وألّن ما يبىن على باطل هو باطـل، خسـر القـذايف املعركـة يف أّول جولـة، 

   اهلّشة إاّل ما تناثر منها قّشاً متطايراً.ومل يبق من حزمته 
 عــين أّن انتســابأ ومــا قصــدته بقــويل: )مــا يبــىن علــى باطــل هــو باطــل(،

، وإقدامـه علـى حتويـل النّـاس عـن إىل آل البيت من أساسه باطـلٌ القذايف 
هو أن ينسبهم  باطٌل، واألكرب من ذلك باطلٌ  أصوهلم العرقية هو اآلخر

 إىل آل رسول اهلل.
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ليصــــبحوا قذاذفــــة نــــاس أوعليــــه: كــــّل مــــا أقــــدم القــــذايف علــــى مجعــــه مــــن 
لقــي ، وهلــذا بغــري حــّق هــو يف أساســه جتميــع ذنــوب لــيس إاّل )اقحــوص( 

، مصداقاً لقوله آية كما كان فرعون ملن خلفه آيةملن بعده جزاؤه ليكون 
ن ك  ل ت ُكون  ل م ْن خ ْلف ك  آي ةً تعاىل: }  .19{ف اْليـ ْوم  نـُن جهيك  ب ب د 
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 لثةالثاالرِّسالة 
 التطّرف 

 من التهّيؤ إلى الحلّ 
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 التغييب
 مات الحلّ وتأز  غاة في زمن الطّ 

التطّرف بدون شّك لو مل تكن من ورائه عّلة ما كان معلواًل، ولذا 
، ومع ذلك سبب ورائهافالنتيجة املوضوعية تؤّكد لنا أنَّه ال عّلة إاّل ومن 

ه نن يستدعو دون أ كثريون ويصدرون حكمهم اجملّرم للتطّرفاليغفل 
 .إليهويستمعون عدالً 

عب لشّ ا يقص  لو مل ميكن أن يكون له  عب الحبكم الشّ  احلاكمفانفراد 
فعل مرتّتب على أفعال اإلقصاء العمدي عن املشاركة؛ فالتغييب ويغّيبه 

الذي ال يفسح جمااًل للتعاون والتفاهم والتفهُّم بني األنا واآلخر، فإن 
من كان سبباً وراء فعل  ة تعليّلت تصبح العّلة يفُغيهب  أحد الطرفني بأيّ 

يكون أساس املشكلة أو جزءًا منها، ال بّد أن يكون الذي ؛ فالتغييب
 أساس احلّل الرئيس أو جزًء منه.

إن مل يكن اإلصّلح الذي يُرضي قلت يف هذه الّرسالة مّا قلته: )وهلذا 
هي العملة الداعمة لرفع رأمسال يف البّلد تصبح أفعال التطرُّف  ،اسالنّ 

 التطّرف جترمي هل حيقُّ ؛ فوألّن األمر ال يكون إاّل كذلك م.مصارف الدّ 
ن شيئًا من باملطلق أم جيب النظر إليه وإىل مكامن علله اليت قد تتضمّ 

 ؟ (احلقيقة
 ،قّدمت هذا السؤوال للحّكام الذين يقصون شعوهبم من مارسة احلرّية

وعلى رأسهم من أكتب مؤلّفي وانا على مقربة من معسكره )معسكر 
  ه ال جميب.عرف أنّ أا كتبته إاّل اّنين ومع أّنين كتبت م ،باب العزيزية(

؛ ل عن السبب، أقول: ألنّه ال وجود ملن يستمعوإن سأل سائ
فالقذايف الذي بلغ به احلال إىل أن جعل من نفسه ملك امللوك، وإمام 

يقبل مبشارك  له يف الّسلطة، ال ميكن أن  ،املسلمني، والقائد األمي
من مارسة  هحرمف ملطالب الّشعب؛ ه على االستماعينذا مل يُعّود أذوهل

وهلذا أبداً، لن يطالب هبا الطويل احلرمان هذا بعد حىت ظّن أنّه  حقوقه
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. ونسي أّن من يعتدي يف ليبيامن يتكّلم  حولهظن أنّه لن يكون من 
وإن  ،منه انتزاعاً  البّد أن يأيت يوم ينتزعوهنا)حقوق اآلخرين، على 

  .(لو كان تطرّفاً به و  مبا ميكن ان يوصفواوصفوا 
أنّه القّوة اليت ال يعتقد فيه عندما جاء هذا اليوم الذي كان القذايف 

نّه  هو القّوة اليت ال يضاهيها، ومع أاللييب وجد الّشعب تضاهيها قّوة، 
وجد نفسه أكرب اخلائفني اللييب، إاّل أنّه  عبللشّ  املخيف أنّهعتقد كان ي
 نه : )أنا يف س  ، بقولهتجّدىي اربني قبضة الثوّ بعد أن أصبح منه، 

 آبائكم(.
وجعل لقد انتصر الشعب اللييب على القذايف ونظامه؛ فكّسر املركزية، 

لتقدمي ب منه املراكز الفرعية تتشعّ ساألعلى الذي من نفسه املركز 
قادرة على أن تّلحق املنتجني والعاملني يف  ،اخلدمات بإدارة ماهرة

وحتسني أحوال املواطنني تعليماً  ،مواقعهم من أجل زيادة اإلنتاج
 .فر اجلودة يف اخلدمات املقّدمةمع وا ،وصحيًة وضماناً اجتماعياً 

ذلك فّل تغضب إن وجدت يوماً ي تراع ركز المأّي إدارة  إنّ عليه: و  
بعضًا من مواطنيها على حالة من حاالت التطرُّف أو على كّل  ما إنَّ 

وقراره قّوة، فإّن نسيت كل ّوة، األحوال، وال تنسى أن عقل اإلنسان ق
ذلك أو تناست فعليها أن ال تنسى أّن التطرُّف قد يصبح لدى البعض 

 ولكل  ْثنه. ،منوعليها بقبول دفع الثّ  ،هو احللّ 
ينبغي أن تكون قّوة جذب ملواطنيها جتمع وال )اإلدارة املركز ولذا ف
يت إن الكاجلاذبية اليت مجعت شتات األرض وحافظت عليه، و   ،تشتت

فمن يعتمد معاجلة التطّرف . ومن هنا فقدت جاذبيتها فقدت وجودها
إن غابت لغة )النحن( تسود وهلذا  ،بوسائل متطرّفة يُعدُّ متطرّفا بذاته

ساهبا  .51(لغة )األنا( على ح 
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حن( ُتذيب الفوارق وتظهر معطيات التمركز على لغة )النّ وعليه فإّن 
اً(، وختتفي لغة )أنا فقط(، و)أنت ويّ قاعدة )حنن معاً( وقاعدة )حنن س

مغيَّب(، و)هو ُمقصى( هذه الكلمات هي اليت تُفرهق بني األنا واآلخر، 
دون أن يأسف أحد  ، منهما يفكر بتطرُّف جتاه اآلخروجتعل كّّلً 

ة من ق بل الذي تطرَّف بأسباب منهما على غريه إذا حّلت به طامّ 
يها احتكار احلكم يف إدارة البّلد اليت يرتّتب عل ،اإلقصاء أو التغييب

 والتصرُّف يف العباد وشؤوهنم. 
من حيتكر التصرُّف يف حقوق وهكذا كانت رسالتنا تنّص على أّن )

اس وثرواهتم ال يستغرب وال يفاجئ إن واجهه التطرُّف بالشّدة النّ 
ا جيعل الدماء ْثنًا إلعادة قواعد املنطق ) حنن معاً( )حنن مّ  ؛والتشدُّد

  .57ويا( )حنن إدارة املركز(س
قّوهتا وعندما تصل هذه اإلدارة إىل هذا املستوي تسطيع أن تستنبط 

 من:
 قّوة العّلئق وترابطها. *

 قّوة املشاركة وحجمها.* 
 درجة التفاعل ومتاسكها. *
 قّوة التنظيم وتشريعاته. *
 قّوة الدين وتساحمه. *
 قّوة العرف وأصالته. *
 افيتها.قّوة القوانني وشف *
 .51االسرتاتيجية ُحّجتهاالرؤية ووضوح قّوة  *

أو األقوى  ،نفسه أنّه األكرب)رأس السلطان الطّاغي( عندما يرى  وهلذا
 اجلميع؛ فليعلم أنّه مهما قوي أمام توحَّد قّوة اجلميع لن يظّل إاّل  على

، ولذا فاألفضل للجميع أن ال يكون من جنسهم همماألضعف أما
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ملن يرى نفسه أنّه األكرب على  بل األفضل عليهم، أحد كبري ومتكربه 
ث يقوهمها بقّوة  ،أن يعيد نظرته لنفسه ويقيهم  حاله ،أو شعبه ،قومه

مىت ما  ،اس اليت وحدها تستطيع أن جتعله األكرب مكانة بينهمالنّ 
اعرتف بأهّنم سادة وقدَّرهم بالفضائل والقيم اليت قّدروه هبا وجعلوا له 

 .، وبكّل شفافية وإرادة حرّةليكون بينهم األمر شورى نهممكانة بي
بأنّه املركز وغريه هامش، ومتسُّك  ألنا )من يكون هذا األنا(إن متسُّك ا

اهلامش بأنّه صاحب احلّق يف أن يكون مركزًا على حساب الذي جيب 
 اجلميع  إذا اعرتفأن يُهمَّش، إن هذه التشبّثات لن تؤّدي إىل حّل إاّل 

ا يستوجب االلتقاء والتفاهم مّ  ؛حّق للجميعالسلطة والنظام ركز م بأنّ 
دون أن توزَّع األدوار مبا جيعل البعض ضحية ولو   ،على إدارته مبوضوعية

 .53كان من الغافلني
وتغييبهم عن  ،هو املؤّدي إىل إلغاء اآلخرين وحتقريهملتجاهل اولذا ف

ر الغري، كة دون أن يتضرّ مارسة احلقوق اليت هبا تتحّقق املنافع املشرت 
ومن مل جيد آذان صاغية تسمعه وُتسهم يف توفري ما ُيشبع حاجاته 

 أّن يتطرَّف بعيداً ويتخّندق ملقاتلة من كان سبباً إاّل  طوهرة، ليس له بدّ املت
وعدم االلتفات إليه  ،وتغييبه ، وتسفيهه،وحتقريه ،وإقصائه ،يف هتميشه

 .51ولو بطرفة عني
 وتشّبث اآلخر مبا هو عليه، جيعل كّّلً  ،نا مبا هو عليهتشّبث األ إذن

وال  ،وال تقدير ،وال مرونة ،حيث ال لني ،منهما يف حالة تطرُّف
نار ل هو املؤّجج يصبح التساوي يف التشّبث ولذلك اعرتاف مبا جيب، 

 ا جيعل املفاجئات الدموية مفجعة.مّ  ؛صغرية وكبرية التطرُّف يف كله 
؛ فعليه أن ال يستعلى فجعةاملاملفاجئات الدموية ر تتكرّ  ومن ال يريد ان

على أحد ، وال يسيطرة على أحد ، وال يصدر إمّلءات فوقية على 
، أو حيرم الّناس من التهميشأحد ، وأن ال ي قد م على فعل  يؤّدي إىل 
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، أو أن يقفل أبواب املشاركة بني تبادل اآلراء والعلوم واملعارف واخلربات
ق األمر هبم، أو أن يقّر توريث احلكم ألبنائه من بعده، أو أن من يتعلّ 

يقدهم قبيلته على أفراد ومجاعات وقبائل الدولة وشعبها يف القرى واملدن، 
أو أن حيتكر السلطة أو الثروة، أو أن يفرض رؤيته فرضاً، أو ان خيرج 

اليت  ، أو أن خيرج عن دين الّناس وأعرافهمعن الدستور املقّر من النّاس
ومن مل يقّدر ذلك تقديرًا عالياً، ويقف دونه؛ فعليه بقبول  .ارتضوها

املواجهة والتحّدي كما حتّدى الشعب اللييب معّمر القذايف إىل أن 
 أسقطه من قّمة السّلم السلطاين أرضاً، دون أن جيد من يتأّسف عليه.

اده ندمج أفر إذا ما أقّوة  وسيزدادوهكذا كان الّشعب اللييب قّوة، 
يف وحدة وطنية ال تنفصم ُعراها، ان قراه ومدنه ومجاعاته وقبائله وسكّ 

، وأداء واجباهتم، ومْحل مسؤولّياهتم، نون من مارسة حقوقهميتمكّ وأن 
ويكون لسان حاهلم )حنن سويّاً( و)حنن معاً(، وأن يتطّلعوا لآلخرين 

، غيري إىل ما هو أفضل وأحسن وأجودألحداث التوهم متهّيؤون 
  ويؤّدوهنا مبهارات متنوهعة. ،تكون هلم صّلحيات واختصاصاتوعندما 

ة، ؛ فهي الصانعة للّتاريخ بتوّفر اإلرادة احلرّ أدوار األفراد تتنوعوألّن 
مثل، متشيًا مع كله ية االستثمار األعندما يستثمرون إمكاناهتم املادّ و 

عندما ، و يواحلضار  م التقين والعلمير والتقدّ وّ حلقة من حلقات التط
، ما تسود العدالة قيمة بني اجلميععند، و ُتشبع حاجاهتم املتطوهرة

عندما ، و قيمة يف السلوك والفعلعندما يكون التطّلع للمفيد والنافع و 
مللكية احلرّة دون أيه حرمان من ا الّشعبتصبح الثروة ملكاً عاماً ألفراد 

اسية واالقتصادية عندما تلغى من القواميس السي، و واالستثمار احلره 
، وأساليب اإلقصاء والتغييبمات اإلكراه واإلجبار واالجتماعية كّل كلّ 

، اد واجلماعات من جتاوز احلدودروة قّوة متكهن األفر عندما تكون الثّ و 
ت إضافية على قّوة أفراد ًا مبا حيقهقه من منجزاعندما يكون التعليم قويّ و 

لألفراد واجلماعات؛ فالصحة عندما يرتفع املستوى الصحي ، و الّشعب
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يضعف مستوى أدائهم  فراد الذين يغفلون عن هذه القّوةقّوة، واأل
وإنتاجهم، ومتوسط أعمارهم. لذلك كّلما كانت قّوة اإلنسان وصحته 

عاب، والتطّلع بدون تردُّد إىل األمام، مبا سليمة، متكَّن من جتاوز الصّ 
 ت.حيّقق أهدافاً، وينجز أغراضاً، ويبلغ غايا

وإذا مل يتحّقق ذلك ال استغراب أن يصبح التطرُّف أحد املقررات 
 .55التعليمية يف املدارس اخلاصة
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 التطر ف السياسي
ة بتفريعاهتا يف دائرة املمكن املتوّقع وغري السياسة فن اإلدارة العامّ 

وال  ،ما املتوّقع، ٌتسطَّر ل ما تشاء وال تسري على األسطر، تعتمد مرجعية
ة سة على إظهار السيادة العامّ تتمركز عليها؛ فعندما تكون قراراهتا مؤسّ 

نيل االعرتاف والتقدير واالحرتام هبا عب يكون لألّمة أو للوطن أو للشّ 
من العموم، وعندما يكون بغريها تكون املواجهة مع العموم ذاته، 

متضادة.  ويصبح األمر يف مواجهة  بني فرض  يواجهه رفض  يف عّلقة
ل من زرع بذرة التطّرف يف نفوس وتكون السياسة يف هذه احلالة هي أوّ 

إمَّا  ،املواطنني، الذين مجيعهم سيواجهون السياسة بفروقهم الفردية
بالتطبيل والنفاق املتطرّفني، وإمَّا باإلفساد والتخريب املتطرّفني، وإمَّا 

ليس للحاكم ّن الشكر املقدَّم ا يدلُّ على أبالتآمر واملقاتلة املتطرّفني، مّ 
ليس بتأييد، له بشكر ، وال احلّب الظاهر ليس حبب  باطن، وال التأييد 

 .59ل التصفيق هو التصفيقظفقط سي
ال ميكن له أن يكون  ،املواطن مركزًا يف وطنهومن هنا إن مل يكن 

عندما يُغيَّب املواطن عن املشاركة الدستورية، سيكون و ُمصلحًا فيه، 
عة املواطنة الطبيعية متطرهفاً، ولكن عندما يشارك بإرادة يف إقرار كّل بطبي

فلن جيد دافعًا وال حمفَّزًا ألن  ؛ق مبصري الوطن وحّق املواطنةأمر يتعلّ 
على التغييب الذي  احلاكميكون من املتطرهفني. لذا فّل داعي ألن يصّر 

لمواطنني، ة لبه تتحقق املآرب الشخصية على حساب املصاحل العامّ 
 معطية من معطيات وإن نـُفهذت كرهاً، فّل تكون إاّل  احلاكموقرارات 
من ولو كان موتاً، وعندما ودفع الثّ  ،يوقبول التحدّ  ،فضتوليد الرّ 

يصبح األمر كذلك، أال يكون اإلكراه واإلرغام واإلجبار واإلذالل بذور 
 ؟51وضعت يف بيئة صاحلة ألن تنمو وتقطف ْثارها تطرُّفا
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بّل شّك إن اكتسبت الضديّة تكون  احلاكم واحملكومالعّلقة بني  إنَّ 
صبة للتطرُّف، مّ   اهنايته دوامةحلّل يدور يف ا جيعل البحث عن اأرضًا خ 

؛ فيتحول كّل ما هو غري مشروع إىل مشروع، وهنا تبدأ عروفةمغري 
ت مل املأساة اليت تُفتهت اجملتمع وجتعل منه كيانات متعددة، وختلق مجاعا

يكن هلا أن جتتمع من قبل، وتظهر اجتاهات حديثة ُكتب هلا أن تظهر 
يف هذه املرحّلة اليت يسود فيها صوت اخلّلص )حنن سوياً( )حنن معاً( 

 من أجل واجب  جتاه الوطن وحقوق املواطنة.
إن البحث عن حّل ال بدَّ أن يكون وفق صيغ توافقية جتمع املتفرق، 

فاق احلوار املفضي إىل اإلصّلح وصناعة وتلغي احلواجز، وتفتح آ
املستقبل املشرتك، املكبح النتشار التطرُّف الذي بالوقوف على منابعه 

 وجتفيفها باحلكمة يُقرب دون أن جيد من يتأسف عليه.
ومع أنَّ األساليب السياسة يف التعامل مع القضايا املختلفة تُرسهخ 

جيري بأساليب تنفيذ قرارات سياسة )الرتويض( والتهدئة، إاّل أنَّ ما 
ا جيعل احلكم على اآلخرين يف كثري  من األحيان ال يُعّد كذلك، مّ 

 اً مربرات ظهور التطرَّف مؤّسسة على الضرورة؛ فالسياسة لو كانت ودّ 
بود  لكانت العّلقات املرتتبة عليها توافقاً وتكيفاً وانسجاماً، وألهّنا لدى 

 .59ّلقة املرتتهبة عليها إاّل تطرُّفاً البعض تطرُّفاً؛ فّل تكون الع
واملتطرهفون مع أهّنم يقعون حتت طائلة القانون إاّل أنَّ املتطرهفني بالقانون 
ال قانون يّلحقهم سوى التطرُّف، وعندما يتبنيَّ للمواطنني أّن مصدر 
الفساد واإلفساد والتغييب واإلقصاء هو رأس هرم السلطة؛ فلن حيدهدوا 

إاّل م ن تبىنَّ تطرُّفاته  وع مل هبا، ولكن عندما يتبنيَّ املتطرهفون  هدفًا سواه
د  ليس املركز؛ فلن يتجهوا إليه تطرُّفاً، بل يتجهون تطرُّفًا إىل  فس 

ُ
أّن امل

.  تلك األدوات املتطرهفة يف تنفيذ ما ليس هو حبق 
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النهاية فالطغاة هم الذين سيسيطرون باإلدارة الظاملة املتطرّفة، ولكن يف 
دائمًا الطغاة يُهزمون، والزمن دائمًا كفيل برتويضهم، ومع أهّنم الطغاة 
بالقّوة إاّل أنَّ اخلوف دائما ميلؤ أنفسهم مع أهّنم جيحدون، ولكن إىل 

 ! 59مىت سيجحدون وغطاء الوجه البدَّ له من أن ينكشف
ون وألنَّ الطغاة هم على رأس هرم املتطرهفني؛ فاخلارجون عنهم لن تك

اريخ الذي سّجل يف  على رأس اهلرم ذاته، فالتّ هلم مواجهة معهم إاّل 
اس، سّجل ته أّن طغاة قد سادوا بالقّوة كرها على النّ طيات سجّّل 

اريخ ذاته، ويف املقابل سّجل ألصحاب الفضائل هناياهتم يف قمامة التّ 
هذه  .91العرب إال منه والقيم اخلرّية واحلميدة منهم تارخيًا ال ُتستمدّ 

الّرسالة طبعت ونشرت وزين العابدين بن علي الزال على قيد احلكم 
يف تونس، وحسين مبارك على قيد احلكم يف مصر، والقذايف على قيد 
احلكم يف ليبيا، وعلي عبد اهلل صاحل على قيد احلكم يف اليمن، وها 
هي رؤيتنا قد صدقت عليهم مجيعاً وستكون كذلك صادقة على غريهم 

 ة.من الطغا
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 الخوف 
 ص من الخوفيخلِّ 

م، وأحيل إىل بريوت للطباعة والنشر يوم 1171أُّلف هذا الكتاب يف العام 
م مع جمموعة من املؤلّفات األخرى؛ فبعد أن تناولت 77/1/1177

الوقوف على نتائج موضوعية موضوع اخلوف بالبحث والتحليل، متّكنت من 
، وذلك ألّن اخلوف يؤّدي دائمًا إىل بلوغ تثبت أنَّ اخلوف ليس بسالب  

 احلّل، وبدونه تسود التأزُّمات بني خائف  وخميف.
ّث عرفت أنَّ اخلوف وحده خُيّلص من اخلوف؛ فخوف العبد من اهلل خُيّلص 

 العبد من خوف العبيد.
خييف هو من ميتلك القّوة املخيفة؛ فّل  وهكذا فاخلوف ال خييف، بل الذي

يقف عند حّده، مّا يستوجب التدبّر واحلذر واحليطة عند اتقاء املخاطر كي 
ال تلد األزمة تأزُّمات جديدة. ومن هنا فمن خاف سلم، ومن مل خيْف 
تعّرض للمخاطر والتهلكة. ومن أراد أْن يقضي على اخلوف فعليه مبخافة 

املظامل واملفاسد وسفك الدماء يف األرض بغري حّق،  اهلل؛ فيتجّنب ارتكاب
 . 97وأْن يتقدَّم مشاركاً يف إصّلحها وإعمارها قيماً وفضائّلً 

لذا فكّل شيء ختافه هترب منه اهلل حُيّرر العبيد من العبيد، اخلوف من وألنَّ 
إاّل الواحد األحد فإنَّ من خافه فّر منه إليه؛ فيهرب من سخطه إىل رضوانه، 

 . 91ن وعيده إىل وعده؛ فّل ملجأ وال م نجى منه إاّل إليهوم
يكون  حىت المن خياف اهلل يّتقيه يف القول والفعل والعمل والسلوك،  إذن

ظاملًا وال طاغيًا كما هو حال الطغاة الذين حكموا البّلد والعباد دون خمافة 
ئق، وسلب نران الفنت وتزوير احلقا ماهلل؛ فافسدوا يف األرض، وذلك بإيقاده

بغري ف السلطة من أصحاهبا من أجل أن توّرث ألبنائهم من بعدهم، والتصرّ 
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يف اقتصاد الدولة حىت أصبح الشعب حمرومًا من خريات بّلده كما هو حّق 
حال الليبيني أعوام حكم القذايف، الذي زّج بآالف الليبيني يف السجون، 

قذايف التعليم والصحة وقطع رقاب الكثري من األبرياء، وهكذا كما قّوض ال
يف ليبيا، قّوض القيم احلميدة والفضائل اخلرّية املستمّدة من الّدين القّيم 
والعرف احلميد؛ فأصبحت األخّلق غري األخّلق، وأصبحت الظنون 
والشكوك قضايا بني الّناس. حىت توّلد املنقذ )اخلوف( يف الوطن وترعرع يف 

لذي ثار على اجلنب حىت قهر الطّغاة. نفوس املواطنني؛ فكان هو )املولود( ا
وبذلك مل يعد هناك مكان لفرض الرؤية الواحدة والقبيلة الواحدة وال مكان 

وال مكان لإلقصاء والتغييب والتحقري والتعذيب، كّل شيء يف  للتوريث،
مرضاة الناس على البّلطة وال شيء إلكراههم؛ فزمن العسكر قد وىل كما 

وبدأ يظهر يف اآلفاق ومعّمر القذايف، ية واملاركسية، وىل عهد موسليين والفاش
 .93اس سواسية أمام القانون كما هم سواسية أمام اهللعصر النّ 

وعليه إن ظّن املخيف الذي ميتلك القوَّة، لُيخيف هبا الضعفاء )أصحاب 
احلقوق( أنَّ اخلائف سينسى ويصمت على ما يلّم به، ومن قبله أملَّ بآبائه 

آس  وآالم، بأسباب احلرمان والتغييب واإلقصاء؛ فهو خمطئ، وأجداده من م
وسيكتشف يوماً أنَّ اجلروح الدامية ال يكّف نزيفها إاّل باإلصّلح والتعويض 
رضي للذين ظُلموا، وإاّل ال مفّر من قطع رأس من ظلم األبرياء. وهنا 

ُ
امل

تحّل تنتهي مقولة: )اخلوف دائمًا جيعل من اخلائف مستسلمًا للمخيف( ل
على مصدر  حمّلها مقولة: )من متتلئ نفسه باخلوف ليس له بّد إاّل الثورة

 .91(خوفه
إذن العّلقة بني اخلائف واملخيف عّلقة ال ثقة تسندها، بل الذي يسندها 
بوضوح هو العمل على كسب الوقت؛ فالزمن بالنسبة للخائف كفيل 

وكفيل بامتّلك القّوة برتّويض الطغاة، وكفيل برمي اخلوف يف تاريخ النسيان، 
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ملن يسعى المتّلكها، وكفيل بتغيري األحوال من الغفلة إىل الفطنة والصحوة، 
وكفيل باسرتجاع احلقوق، وكفيل بالقضاء على اجُلنب، وكفيل بإحلاق االنتقام 

َّ  من الذين يظلمون مصداقًا لقوله تعاىل: }ف ّل    ُرُسل هُ  و ْعد ه   خُمْل ف   اللَّه   حت ْس نب 
{ ع ز يٌز ُذو اللَّه   نَّ إ    .95انْت ق ام 

وألنَّ اخلائف املدرك لألمر يعلم جيدًا أنَّ اخلوف مؤّقت؛ فهو مل يكن 
متسّرعًا وال مستعجًّل، بل لثقته بأنَّ اليد اليت امتّدت عليه وال يستطع 
قطعها ليس له من بد  إاّل أن يُقبهلها إىل أن يستطيع، وعندما يستطيع ُعّدة 

استعدادًا سيكون اإلعّلن عن ذلك بالنسبة له ضرورة، وستكون وقدرة و 
سة على رده االعتبار ونيل االعرتاف من اآلخر الذي  املعادلة اجلديدة مؤسّ 

كان غافًّل عن حقيقة من أخافه ظلماً، وإن مل تكن االستجابة املرضّية 
 وهذا بالتمام قد حدث مع القذايف. .99ستكون املواجهة معه حتمّية

ه فإنَّ اإلخافة ال تولهد خائفني، بل توّلد املتمرهدين والغاضبني والثائرين، وعلي
ال يغفل اخلائف و وهلذا عمر الظاملني قصري؛ فّل خييف، بل الذي خييف أن 

 ي عدَّ الُعّدة املرهبة للمخيف.
ومن هنا فإنَّ مقولة اخلائف واملخيف هي استثناء وليست قاعدة؛ فالقاعدة 

قة طمأنة(، ولذا تبقى القاعدة ويتغرّي االستثناء الذي يفرتض هي: )تبادل الث
ا ستولهد متمرهدين  أنَّ اإلخافة ال توّلد إاّل خائفني مستسلمني، ومل يفرتض أهنَّ

إىل هبا ُتدفع  ،من قيم محيدة هوما متلك متأّهبني للرده والدفاع عن النفس
إيقاع أكرب ا قادرة على مّا جيعله، وعن الدين والوطن ،رففاع عن الشّ الده 

 .91الضرر باملخيف إن مل يقبل بالوقوف عند حّده
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ولذا فعلى الذين يعتقدون أنَّ التخويف هو احلّل، عليهم أن يعرفوا أّن 
اخلائف سيظل دائمًا مرتبهصًا باملخيف يُقبهل يديه إىل أن يتمكَّن من 

 ْثار اخلوف. قطعهما. لذلك فإنَّ ثورات الربيع العريب هي نتاج ْثرة من
مل تكن نظرية اإلخافة ولن تكون حّّلً، بل إهّنا نظريّة الشتداد  وعليه:

التأزُّمات، وإن مل يُنزع التخويف من عقل املخيف؛ فلن يُنزع من ذهن 
 .99اخلائف تقبيل اليدين من أجل أن تقطعا

 ولسائل أن يسأل: 
 من هو اخلائف؟

 أقول: 
والصدام مع الغري الظامل غري متكافئة  اخلائف هو من يعرف أنَّ كّفة النزاع

وال متماثلة وال متطابقة، ويف مقابل ذلك قد يقبل بتقدمي التنازالت إىل حد  
معني ، ولكّنه ال يستطيع أن يقّدمها إىل النهايّة، وذلك ألنَّه خائف على 
أسرته إن كانت له أسرة، أو خائف على شرفه وع رضه، أو خائف أن يُقتل 

وطنه، أو أنّه خائف على متلكاته، دينه و و أنّه خائف على بدون ْثن، أ
وغريها كثري، وهلذا فهو مل يكن خائفاً من أجل اخلوف، بل هو خائف ألنّه 
مل ميتلك القّوة بعد، وهلذا تقدمي التنازالت هي عّلمة لكسب الوقت الذي 

 سيظل به يتّم امتّلك القّوة اليت هبا يُدمغ الباطل ويُزهق، وإىل ذلك احلني
اخلوف سائدًا يف السلوك الظاهر، والكره سائدًا يف العقل الباطن، كما هو 
حال الليبيني الذين كانوا يف زمن القذايف يسريون إليه يف مسرياهتم هناراً 
ويشتمونه ليًّل كّلما التقوا يف مرابيعهم ومناسباهتم، إىل أن سنحت هلم 

 األبد. الفرصة اليت هبا استمدوا القّوة فقهروه إىل
 إذن فمن هو املخيف؟

 نقول:
                                                 

 .117املصدر السابق، ص   99
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املخيف هو الذي يعتقد أّن اخلائف قادر على تقدمي التنازالت إليه بّل 
هناية، وهلذا قد يستمر يف الضغوط عليه من أجل نيل املزيد من التنازالت  
كما يعتقد، إاّل أنَّ االستمرار يف هذا األمر الظامل هو الذي يقّوي العّلقة 

ف حىت يصبحا صديقا يألف أحدمها اآلخر بعضهما بني اخلوف واخلائ
بعضاً، أي: يصبح )اخلوف مصادقاً للخائف( وعندما يصبح اخلوف صديقاً 
للخائف بعدها لن يـُع د اخلوف خميفًا ملن كان خائفاً، وهلذا يتّم التحّفز إىل 

مع فائق الوعي  ،رفع الصوت اخلافت إىل صوت  جهور  خال  من التلعثم
ول ما يرتّتب عليه من أفعال، )سالبة أو موجبة( خاصة إذا واإلدراك بقب

نقذ له من اخلوف واملوت معاً.   
ُ
 عرف اخلائف أنَّ قبول املوت بالقّوة هو امل

خيف هو من ال يتَّ 
ُ
احلّق يف اآلخرين وما يتعّلق هبم من أمر، أي هو  ق  إذن امل

حقوق اآلخرين من يعرف احلّق ولكنَّه ال يعرتف به؛ فيتطاول ويعتدي على 
 .    99بالقّوة وهم ضعفاء

يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيسًا لطاقم املوظفني مبكتب ويف هذا األمر 
اخلوُف هو اخليط املشرتك اخلارجية األمريكية للمحاسبة والشفافية ببغداد )

هو ل يس  احلافز الوحيد وراء  ،الذي يـ ْنسُج احلركات  السياسية  الع نيفة  سوية
، وال بالضرورة األكثر وضوحاً، ل كنَّه عمليًا دائمًا هناك.  العنف   السياسي 

وت من 
 
، أ و ل ماذا هم راغبون يف الق ْتل أ و امل حينما ن ْسأُل ملاذا ي ْكره الناس 

 (.اخلوف…. أجل قضية ما، اجلواب دائماً 
إذن اخلوف هو نتاج أمور منها: اإللغاء والتحقري والتهميش أو التسفيه أو 

لتغييب أو احتّلل البلدان واألوطان واالعتداء على أعراض الذين مل ميتلكوا ا
، األمر الذي يفضي إىل التفكري بالتخّلص ، أو على معتقدهم الديينالقّوة

 .11من مصدر التهديد بكله الوسائل املمكنة يف دائرة املتوّقع وغري املتوّقع

                                                 
 .179، 171املصدر السابق، ص   99
 .111املصدر السابق، ص   11
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 الّرحيل 
 المتوّقع وغير المتوّقع

ورة الصامدة( ورة املصرية )الثّ ورة الربكان( والثّ ورة التونسية )الثّ خّلل الثّ 
لطان )الّرحيل الثورتني العظيمتني بعنوان: خريف السّ  نفت كتابًا عالّ 

ع( حيتوي هذا الكتاب على تلك املظامل اليت ارتكبها ع وغري املتوقّ املتوقّ 
تونس ومصر واليت ترتكب من بقية الطغاة يف الوطن العريب  غاة يفالطّ 

حلته وأم 77/1/1177 يوم والعامل كاّفة، اهنيت تأليف هذا الكتاب
، ومع أنَّ يف بريوتطبع ونشر ؛ فوالنشريف ذات اليوم إىل الطباعة 

عّلقات التعامل التجاري والتعاون مع األشقاء يف لبنان تكاد تكون 
نَّ إاّل أر، إلمام موسى الصدلقذايف لقتل ارأسها بأسباب على  منعدمة

وابنه  قذايفوصلت إىل أيدي القد من هذا املؤّلف جتريبية نسخة أّول 
 سيف قبل أن تصلين.

على الفور  وجاءينامحيده السنوسي ليعرف أين أنا،  الدكتوراتصل يب 
قلت اجلماعة حمتجهني عليك؛ ف زيل وهو يقول بنفس  هادئة وحمّبة:ـإىل من

 من هم اجلماعة؟ 
 .ال أدري من وراءهقال: سيف و 

 ملاذا؟
فت كتابًا بعنوان خريف السلطان )الّرحيل املتوّقع وغري قال: إّنك ألّ 

ا كتبت )لن املتوّقع( وهم يقولون إّنك تقصدهم بقولك يف الكتاب مّ 
 (اليوم غري املتوّقع غري متوّقع   يكون بعد

تعلم بأّنين أهنيت تأليفه يوم  الأ :قلت هل يف ذلك شّك؟ ّث قلت
 م77/1/1177

 قال نعم.
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 وكيف علمت؟
مة، وذلك ألّن الدكتور أجاب كان هذا التاريخ مكتوبًا على املقدّ 

إاّل بعد االنتهاء من أكتبه  ملؤلهف  ال أكتب مقّدمة ين امحيده يعرف أنّ 
 وبالتحديد يوم إرساله للطباعة.  تأليفه،

 فقلت إذن األمر واضح.
 ولكن هات من يفهم.قال: 

قلت: يا دكتور امحيده ساحمين من يقّرر أن يركب ظهر البعري فّل داعي 
ألن يطأطئ رأسه، هذا الكتاب طبع ونشر فأنا ال ميكن يل أن أنكر ما 

 .لطّغاةته، وال ينبغي يل أن أكون مع اكتب
قال معك احلّق، ولكن هؤالء النّاس ال يقدهرون أحداً؛ فانتبه، األمر 

 .اً هينليس 
إنَّ نضال الشعوب من أجل بلوغ األفضل مل ينته  ولن ينتهي عرب قلت: 

التاريخ حىّت بلوغه، ليكون من بعده نضال آخر، فنضال الشعوب أّواًل 
ا كانت من الذين  نيل احلريّة، سواء أكانت من املستعمرين، أم أهنَّ

نيًا هو العمل يرتبَّعون على قّمة ُسّلم السلطان عنوة، والنضال املرتّتب ثا
على إحداث الُنقلة باجلميع من أجل حقوق متارس عن إرادة وواجبات 

 تؤّدى ومسؤوليات حُتْمل.
كمهم 

ُ
قروٌن عديدة والشعوب يف أوطان التكميم ترزح حتت وطأة امل

بالقّوة االستعماريّة، أو اإلكراهّية من ق بل قّمة ُسّلم الّسلطان وأعوانه، 
ومة يومًا واحداً وإن تنّوعت ُصورها وأساليبها؛ ومع ذلك مل تتوّقف املقا

الزعماء واألبطال واملرشدين الذين  فكانت املقاومة واملواجهة بقيادة
شرهفة، ثَّ تّلها نضال 

ُ
أفرزهتم الظروف اليت جعلتهم على املواقف امل

ومقاومة من ق بل القادة والزعماء واملرشدين الذين أفرزهتم التنظيمات 
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كراً وسياسة، فكانت التضحّية من أجل اآلخرين هي العنوان العقائديّة ف
 السائد. 

أمَّا اليوم فالعنوان قد تغرّي؛ فأصبح: )مسؤولية اجلميع من أجل 
برؤية حمدودة  ماجلميع(، وهلذا مل يعّد اجلميع يف حاجة ملن ينوب عنه

يف مقاومة املستعمر أو مقاومة الظلم والفساد، وذلك لقصور تلك 
ا غري كافية لوحدها الرؤى احمل دودة عن حتقيق غاياهتا اليت ثـ ُبت أهنَّ

 إلزاحة الطغاة وختليص الشعوب من قبضة الظلم.
فظهر غري املتوّقع يف تونس ومصر مفاجأ ملن ساد على قّمة سّلم 
السلطان، بأنَّ الشعب كّل الشعب سيلتقي غداً يف امليادين والّساحات 

قوده زعامات وال مرشدين إصّلحيني العاّمة؛ فالتقى الشعب دون أن ت
وال غريهم، بل الشعب كّل الشعب يف يوم  واحد التقى وقّرر رحيل 

 حيل.الطاغّية؛ فكان الرّ 
وألنَّ دائرة املمكن حتتوي املتوّقع وغري املتوّقع سالبه وموجبه؛ فهي تُثب ُت 
 أنَّ األمر مبا أنَّه مل يكن مستحيًّل فهو مكن، وهلذا عندما يتحّقق

املتوّقع فّل يكون االستغراب، ولكن عندما يتحّقق غري املتوّقع تكون 
ساب، ولذا فاملتوّقع  املفاجأة واالستغراب ملن مل حيسب لغري املتوقهع ح 
هو استقراء وفق حسابات ومعطيات ومؤّشرات. أمَّا غري املتوّقع فهو 

 املتاح ملن مل يضعه يف خانة االستثناء. 
ية وهناية؛ فمن فّكر يف زمن البداية البّد له أْن وألنَّ لكّل شيء بدا

يُفكهر متيّقنًا بضرورة النهاية، مّا جيعل البعض يهتدون ويُرشدون لليت 
هي أحسن وأقوم، ولكن يف مقابل ذلك ُيّلحظ أنَّ غريهم ال يلتفتون 
ملثل هذا األمر، كما هو حال من اعتلى قّمة سّلم السلطان بغري حّق، 

يمة واحدة أو فضيلة واحدة ترشد للتفّكر والتذّكر والتدبّر ومل يّتعظ بق
اليت من خّلهلا يتّم التمكهن من معرفة املتوّقع وغري املتوّقع، الذي مبعرفته 
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يتمّكن اإلنسان من االنتهاء عّما يُفسد ويُقدم على ما يؤّدي إىل 
 اإلصّلح.

، وألنَّه كذلك؛  ولذا فالسلطان يف زمن خريفه ال مُييهز بني حق  وباطل 
ا عبء  فّل ميكن له أْن يكون قّمة؛ فحْمل األمانة ليس باألمر اهلني، إهنَّ
ومسؤولية ال ميكن ألحد  محلها كاملة، فاملشاركة فيها من ق بل الذين 
يتعّلق األمر هبم هي احلّق الذي جيب أْن حُيّق، وإْن استمسك أحد بغري 

من الشعب يف الزمن غري ذلك كرهاً؛ فعليه بقبول دفع الثمن كرهًا 
 .17املتوّقع

ومع أنَّ نظريّة املتوّقع وغري املتوّقع سبق التطّرق هلا يف مؤلفنا )مخاسي "
 71حتليل القيم( إاّل أنَّ والدة هذا املؤلف كانت متزامنة مع والدة ثورة 

م، الثورة الشعبية التارخيية اليت بدأت خطوهتا األوىل من 1177يناير 
د بتونس اخلضراء، فتظاهر هذا املؤلف هناك مع مدينة سيدي بوزي

املتظاهرين، وانتقل معهم من مدينة مجيلة إىل مدينة أمجل، حىّت رحل 
ار املصريني الطاغّية، ثَّ سافر مع الفكرة إىل مصر العزيزة فنزل مع الثوّ 

 ية والشهادة إىل أنحيثما نزلوا، وحتّرك معهم أبطااًل يف ميادين احلرّ 
اغية، ثَّ وقف يتأّمل يف أوطان التكميم وهو يقول ل الطّ شهد على رحي

 .  11"يف نفسه لن يكون غري املتوّقع بعد اليوم غري متوّقع  
مام عا بالتّ ما جرى يف تونس ومصر كان بالنسبة يل متوقّ  فإنّ  :وعليه

 .لنظام معمر القذايف
 
 
 
 

                                                 
املتوّقع وغري املتوّقع(، شركة امللتقى للطباعة والنشر، بريوت، عقيل حسني عقيل، خريف السُّلطان )الّرحيل   17

 .9ــ  5م، ص 1177
 .9املصدر السابق، ص   11
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 ثورة 
 ربيع الّناس 

ية والليبية واليمنية والسورية الثورة الشعبية التونسية واملصر  بدون شكّ 
حال من يأيت من هي ثورات قّمة ما بعدها قّمة، وهكذا سيكون 

ا ثائرًا على أنظمة الفساد من خّلل التنظيم الذايت االفرتاضي، بعهده
وهلذا ال تقارب يف املقارنة بني تلك األدوات والتنظيمات السياسية اليت  

أْن تكون شعاراهتا مقبولة  كانت تناضل يف ظروف صعبة للغاية، وتقبل
ا تناضل من أجل لفت أنظار  حلد  ما عند قّمة سّلم السلطان، أو أهنَّ

ما جاء به  أجهزته احلكومية إىل إصّلح جزئي ولو كان يسرياً، ولكن
أسهم يف إجناز املهّمة اليت ضّحت أجيال  ،تآغري املتوّقع من مفاج

هي متحّققة بني كما ،وناضلت من أجلها ومل تتمّكن من بلوغها 
 .عب اللييباملصري والشّ عب عب التونسي والشّ أيدي الشّ 

 وعليه أقول: 
ّن زمن املطالبة باإلصّلح قد وىّل واهنزم أمام زمن احلّل )زمن ربيع إ

ية اجلميع دون من من أجل حرّ الّناس( الذي فيه ق ب ل  اجلميع بدفع الثّ 
   استثناءات.

عبية ذات غري املتوّقع فأنَّ كّل الثورات الشّ يف دائرة املمكن املتوّقع و لذا و 
وليبيا التنظيم االفرتاضي اآلتية من بعد الثورة الشعبية يف تونس ومصر 

لن تكون آتية من أجل اإلصّلح، بل البّد أْن تكون آتية من أجل 
احلّل؛ ذلك ألنَّ زمن اإلصّلح قد وىّل مع زمن التنظيمات احلزبية 

حيل للطغاة حياة أو موتاً، وستكون ن الرّ ، وسيكو ومطالبها احملدودة
عبية اليت بدأت على جناح الثورات الشّ الشعوب خري منّفذ وخري شاهد  

 . يف الوطن العريب
فإنَّ ما جرى وما سيجري من ثورات منّظمة يف ميادين التحرير  إذن

وميادين الشهداء، ال يُعّد موجة من موجات التغيري، بل يُعّد تارخياً 
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موجات التغيري ميكن تفاديها، وميكن القفز عليها، وميكن حتويل حباله؛ ف
اريخ ال يقدر عليها إاّل صنَّاع مسارها، وتغيري اجتاهها، ولكن والدة التّ 

 اريخ.التّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



352 

 

  القذافي
 يتخّلون  نتفعونوالملم يّتعظ 

 قلت: : السنوسي دكتور امحيدهيف حديثي مع ال
 كيف يتساقط أمامه الطغاة يف تونس ومصر؟   معّمر القذايف أمل ير  
ميادين وساحات ليبيا  كيف تتخّلق الثورة الشعبية يف   عينه بأمّ  أمل ير  

 كما ختّلقت بالتمام يف ساحات وميادين تونس ومصر؟ 
مل يسمع أصوات الّناس تنادي برحيله كما نادت برحيل زين العابدين أ

 بن علي وحسين مبارك؟
لريحل القذايف ومصر ال حمالة أنّه سيأيت إىل هنا؛ ف إّن ما جرى يف تونس

وإن مل يرحلوا  بالقّوة،من يتمّسك به ترحيل و  بإرادة، وإاّل سيتم ترحيله
 .ستكون دماء الليبيني فداء لليبية

لطان )الّرحيل املتوّقع وغري املتوّقع( ولذلك كتبت يف مؤلفنا خريف السّ 
 .توّقعلن يكون بعد اليوم غري املتوّقع غري م

نشره إيصال رسالة إىل  هذا املؤّلف كان املستهدف من وراءوألنَّ 
خريًا من أن يُرّحل كرهاً؛ فمع أنّه اطّلع  إرادةالقذايف بأن يرحل عن 

علم باألمر،  أنّه مؤلفهبإبّلغ  فاكتفىعظ؛ على الكتاب إاّل أنّه مل يتّ 
كثري من ب ه أسوأكان مصري ومع ذلك  من بعده؛  وينذره من أّي متاد  

بكل حاول  وحسين مبارك( الذي ابدين بن عليأخويه )زين العمصري 
الشعب املدفوعان إليه بقّوة غضب  جيذهبما من الغرقأن جهده 

حىت  ما إليهبشّدة جذهب فشلقد نّه اّل أإ ،املصريالشعب التونسي و 
حيث الظلمة القامتة اليت ال متّكن أحداً من  يطأصبح حتتهما يف قاع احمل

  ة جثمانه.رؤي
عوب إاّل أعداء يستوجب إقصائهم كّلما الطغاة دائماً ال يرون الشّ ولذا ف

 (،يف اآلخرين الثّقة)ّل توجد يف قواميسهم كلمة ؛ فهلم فرصةالسنحت 
فالطغاة دائمًا ال يثقون إاّل  فهو من الغافلني؛ من يعتقد أنّه حمّل ثقة؛و 
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على أَّنوذج من  ري صاحل خري دليلوشهادة السيد بشيف أنفسهم، 
الذي قال عنه بشري  ،معّمر القذايف أولئك الطغاة الذين على رأسهم

وبشكل  خاص  ،أحد  يثق يف بشكل  عام ال أنّه  ،)قلمه الرئيس( صاحل
 :منه، وهم من املقرّبنيوإن رآهم من راء أهّنم حىت  ،ثّلثة ال يثق يف

هم ميتلكون املال، فهو ال يثق فيهم، وال حيبّ  أّواًل: ال يأمن القذاذفة.
 وخياف منهم أن ينقلبوا عليه.

الدبيبة املصرايت واملال؛ فهوى يراه رأس  يعلاحلاج ثانيا: إنّه ال يثق يف 
 ، وبالتايل فهوى حتت اجملهر.اليت ال ثقة فيهامن الرؤوس 

ثالثاً: عبد اهلل السنوسي واملقارحة، يعتربهم خطر على سلطته؛ فهم من 
كّل وبالتايل هادهنم، ولذا فبه،  الضررى إحلاق وجهة نظره قادرون عل

هؤالء الذين خيشاهم يعمل هبم ما يشاء، وال يرتكهم يستقلون عنه حىت 
 غالياً.بالنسبة إليه من ال يكون الثّ 

لذا فّل استغراب أن سارع تني، من مرّ فلني دائمًا يدفعون الثّ اغّن الألو 
 الصعيد على؛ فاألمور البعض اآلخر إذا ما تأّزمتاستبدال البعض إىل 

 واملوالني املقرّبني بعض عندبصفة خاّصة يّتضح هذا األمر  السياسي
 يوالونه الذي النظام أو احلاكم أنَّ  عرفوا ما إذا هؤالء فمثل ؛حاكملل

 سقوطه، موعد قبل عنه بالتخّلي يسارعون للسقوط؛ معّرضاً  أصبح
 يف فعلوا ما على ةللمسائل يتعّرضون ال حىّت  باستبداله القبول ويتمّ 

 .م من خّلل األساليب االستبدالية اآلتيةوجرائ مفاسد من عهده
 من النظام توايل كانت اليت العناصر من جمموعة تنسحب أنْ : أّوالً 

 اللجوء وطلب اهلجرة، غطاء تحت اخلارج إىل هترب ثَّ  املواجهة، ميادين
 األمور؛ وتصعب واملهاجرين الّلجئني عدد يزداد أن قبل السياسي،

 املغامن وأخذ الفرص اغتنام على تسابقوا كما نيواملنافق احلّذاق فهؤالء
 إىل يتسارعون الذين أنفسهم واملنافقون احلّذاق هم باملكاسب، والفوز
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 سّلمتهم ألجل املكاسب تلك على احملافظة أجل من اهلروب
 .13املمكن دائرة يف املتوّقعة وغري املتوقّعة املخاطر من وسّلمتها

 تلك على الثائرين إىل والتطّلع ،احلاكمة املنظومة من االنسحاب: ثانياً 
 إظهار يف واملبالغة املنافقة وافر مع للّسابق بديّلً  ليكونوا ،املنظومة
 يف االستمرار ألجل وذلك والسلوك، والعمل القول يف ،املزيّفة املواقف

 هؤالء فمثل اولذ يفعلون، كانوا كما واملكاسب املغامن من املزيد نيل
 قاعدة لكلّ  فإنَّ  املتوّقع وغري املتوّقع دائرة يف ولكن يتقّلبون، همّ  دائماً 

 ارتكاب يقبلوا مل ثَّ  ،تهمظل حتت عملوا أو انتموا الذين فبعض ذ،واش
 يناصروا ومل الكرمية، املواطنة بأخّلق تليق ال اليت السلوكية املمارسات

؛ ظلم   على احلاكم ذلك  وقيم ،أخّلقهم مكارم على وافحافظ وباطل 
 يتعّرضوا ال كي هدوءاً  انسحبوا ث اخلرّية، وفضائلهم ،احلميدة جمتمعهم
 عهد يف تونس يف كان كما الظامل احلاكم ذلك بلق   من للمخاطر

 للثائرين إرادة انضمامهم فإنَّ  ؛(وحسين مبارك يعل بن العابدين زين)
 إليهم يشار أن ميكن منقصة يعدّ  ال الظامل ذلك من هلم بديّلً  وأخذهم

 ويؤّدون حقوقهم، ميارسوا أنْ  هلم مواطنون مثلهم على ومن فهؤالء هبا؛
 وطنهم بين من كغريهم أحرار مواطنني مسؤولياهتم وحيملون واجباهتم،

 .11الثورة بإرادة املتحّرر
 السّلم درجات من درجة أيه  على مسؤوالً  املواطن يعمل أن: ثالثاً 

 ثّ  ويفسد، يظلم أو احلقائق يزيهف أو يسرق أو ينافق أن دون الوظيفي
 أحد هو الذي احلاكم ذلك ق بل من تظهر بدأت احنرافات أنَّ  عرف إذا

 إاّل  املتوّقع وغري املتوّقع املمكن دائرة يف بدي  له فليس حكومته؛ أعضاء
 .املوضوعي البديل أجل من العمل

 الذي فذلك يكون؛ ال أن وميكن شرعّياً  يكون أن ميكن فالبديل ولذا
 وسعه يف ما وعمل السلطان، ُسّلم قّمة على وهو لقريبه مقرّباً  قريباً  كان
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 البديل بأخذ أسرع ثَّ  املظامل، وارتكاب واملغامن املكاسب نيل أجل من
 . 15القيم ألوان جبميع تلّون وإنْ  يـُّتخذ بديل أيه  مع فيه ثقة فّل األّول
 رؤية للمنتفع فإنَّ  املواجهة؛ أو ضطراباتاال ظهور أو احلرب حالةويف 
 ما كلّ  عن االبتعاد اجتاه يف أي وأمناً، سّلمةً  األكثر االجتاه إىل متيل

 أجل من وذلك( املخاطر يف للوقوع جتّنباً ) الساخنة اخلطوط من يقّرب
 مع النفعيني أولئك من املتوّقع امليلوهنا يكون . املنفعة وجين  ّلمةالسّ 

 املشرتك، الفناء أو املشرتك البقاء أجل من اهلاوية إىل جهاملتّ  النظام
 رابطة أو ،املشرتك املنفعة مربرات على متكئة تكون قد واملناصرة
 بني يفرهقون ال الذين ،اآلخرين من اآليت باخلطر اإلحساس أو ،العصبّية

 دائرة ويف السلطان، ّسّلم درجات خمتلف على وأعوانه النظام رأس
 تفادياً  االستسّلم بني مرّتني يفّكر البعض جيعل األمر هذا أيضاً  املمكن

 مرّتني منالثّ  دفع يقبل أن أو ،حقّ  بغري الدماء سفك من ملزيد
 ال النفعيني أنظار فإنَّ  احلالة هذه مثل يف ولذا ،(الدارين يف اخلسران)

 ،لضائقة الذي ينتمون إليه نظامال تعّرض إن؛ فالنفعيون أقدامهم تتجاوز
 ، وهم يف هذه احلالة على احتمالني:تركوه لّلهنيار تعّرض أو
مـ  7  من اختلسوه ما على احلفاظ أجل من عنه للتخّلي مضطرون أهنَّ

 سبق اليت البلدان لتلك هروباً  كسبوا مبا مسرعني فيفّروا عب؛الشّ  ثروة
 شّدة، كلّ  عند إليهم بالنسبة بديّلً  باعتبارها إليها هاجروا أن هلم

 يف هناك عّلقات على مبحافظتهم العودة جسور ينسفوا مل إذا خاصة
 جعلهم مّا ؛العقارات وامتلكوا ،معه التجارة ففتحوا اآلخر، الوطن ذلك
 اليت الشخصية الوثائق وازدواج ،واالنتماء اهلويّة ازدواج من حالة على

 أجل من ميوت لن نفعي فكلّ  ولذا حّلوا، أينما مواطنني وجودهم تُثبت
 إذا يفاجأ ال ،هؤالء مثل على يعبأ الذي والوطن الوطن، وكرامة الوطن
 .  املتوّقع غري دائرة يف خماطر من واجهه ما واجهه
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 للّسقوط آيّلً  النظام أنَّ  مهتعرفملي عنه وذلك للتخلّ  ضطرونإهّنم م ـ 1
 .حقّ  بغري كسبوا مبا يسلمون لعّلهم باآلخر فيستبدلونه

 من إاّل  يكون ال الذي االضطرار ذلك هو ،املوضوعي االضطرار مَّاأ
 أنفسهم متتلئ الذين من تلحقهم قد اليت ،الظلم أفعال من النجاة أجل

 حاهلم مضطرون فهؤالء الفاسد؛ ونظامه احلاكم ذلك على غضباً 
 لقوله مصداقاً  التهلكة، إىل بنفسه يلقي فّل خممصة يف كان من كحال

 غ ُفورٌ  اللَّه   ف إ نَّ  إل  ثْ   ُمت ج ان ف   غ يـْر   خم ْم ص ة   يف   اْضطُرَّ  ف م ن  : }تعاىل
يمٌ   إ نَّ  ع ل ْيه   إ ْث   ف ّل   ع اد   و ال   ب اغ   غ يـْر   اْضطُرَّ  ف م ن  : }تعاىل وقوله ،19{ر ح 

يمٌ  غ ُفورٌ  اللَّه    .11{ر ح 
 أو العمل أو الفعل أو القول على بالقّوةوبالنسبة للذي مّت إكراهه وقهره 

؛ ليس الذي السلوك  املظامل من املخّلص هو له بالنسبة فالبديل حبق 
 . والشدائد التأزُّمات من املنقذ وهو والقسر، واملكر واملكائد

 إرحل: )قاعدةفإنَّ منطق الثورات الشعبية العربية لقد تأّسس على  ولذا
كان رحيل الطغاة من تونس ومصر ف ؛(قسراً  سرتّحل وإمَّا إرادة عن

ة به، مّا جعل كّّلً منهم، ولكن لكّل هناياته اخلاصّ  وليبيا كرهًا لكل  
 .خلفهمنهم آية ملن 

األقارب كّل األقارب كّلما قـُرهبوا من مارسة السلطة عّجلوا وعليه: ف
م ال ينظرون حلاكمهم  م أقارب إاّل أهنَّ بإسقاط النظام؛ فهم مع أهنَّ

ينظرون إليه ؛ فهم األباعدمبنظور احلاكم كما ينظر إليه اآلخرون من 
، د ذلك لعّلهم ينظرون إليه حاكماً أّواًل: أنّه أبن فّلن من أقارهبم، ثَّ بع

ومن هنا يتّم النفاق بأسباب بقائه مصلحًة وليس بقائه حاكمًا موّقراً 
فحيز  ؛ومعترباً لديهم، ولذا عندما تُقر ن العّلقات االجتماعية باملصلحة

 يف دائرة غري املتوّقع. الثّقة ميتّد ويضيق حىّت يشّكل خطراً 
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بدون شّك عندما حيّسون اخلطورة تّلحقهم؛ فّل  األقاربومن هنا ف
يأملون التغيري، ولكن يف مقابل ذلك إذا ما حدثت املواجهة مع الغري؛ 
فسيكون تفكريهم مسرّي بقوانني الطواري من أجل األسرع يف التعّرف 

ملدفوع بالقّوة احملّقة قبل أن يعّم اخلطر ا ،حيلعلى أساليب وُسبل الرّ 
 للحّق يف الزمن غري املتوّقع.

وهكذا حال من جُيّند ويشهد على الكبرية والصغرية؛ فإْن مل يستنفع؛ 
فلن يكون مواجهًا عند ما يشتّد األمر على احلاكم حىت وإن كان 

، ومع ذلك ال نغفل أنَّ لكّل قاعدة شّذ خاّصة إذا يحارسه الشخص
 عنوان قابل للتبّدل.ما أصبح الوالء جمّرد 

أمَّا بالّنسبة للمجتمعات القبلّية املوالة فيها ال تكون للوظيفة بقدر ما 
 ،تكون للّدم، ولكن إْن ُجّندت القبيلة لتكون األداة الرئيسة للحكم

تفقد مكانتها عند اآلخرين الذين ال تربطهم هبا عّلقات قبلية، وما 
متبادلة ومنافع يتّم بلوغها،  التحالفات مع القبائل األخرى إاّل مصاحل

ويشتّد األمر خطورة إْن ق د مت القبيلة احلاكمة على قتل أحد من أبناء 
حتت أيه مظلة أو ذريعة، والزمن دائمًا كفيل برد و  ،القبائل األخرى

االعتبار القبلي؛ فالثأر بني القبائل قضية ال متوت، والصراع من أجل 
ينهما يف دائرة املمكن يؤّدي إىل قبول احلكم قضّية ال متوت؛ فالتدافع ب

املوت ْثنًا من أجل نيل التقدير واالعتبار وإثبات الذات، ومهما 
تعاضدت حلمة القبائل مع القبيلة احلاكمة؛ فهي ال تقبل بطغيان 

من أجل بلوغ الفرصة اليت كّلما أتيحت وذلك  ،حاكمها إاّل مؤقّتاً 
الذين هلم  ،لثورة مع اآلخرينحتّقق االنقّلب بفعل الرفض والتمّرد وا

 .19ذات املطالب
 وبني العشرين، القرن يف االستبدال ومنطق لغة بني كبري فالفرق ولذا
 العشرين القرن ففي والعشرين، الواحد القرن يف االستبدال ومنطق لغة
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 القرن يف مَّاأ واإلصّلح، التغيري أجل من االستبدال يتمّ  أن املهم كان
 كبري فالفرق ولذا احلّل، بلوغ أجل من الستبدالفا والعشرين الواحد

 املولود فهو احللّ  أّما للقدمي، دائماً  فاإلصّلح احلّل، وبني اإلصّلح بني
 احلركة اجتاه يف القدمي مّلمح على حيافظ اإلصّلح أنَّ  أي اجلديد،

 ولكنَّ  والصفوة، النخبة مّلمح من املمكن دائرة يف السياسات ورسم
 أبناء مجيع وجوه من مّلحمه يستمدّ  الذي اجلديد إظهار هو احللّ 

 .الوطن
 وعليه:

م، 1177فرباير  71قبل  قذايفللمفتوحة رسالة  ما كتبناهبعد مراجعة 
ذي استبدل ة بعد أن عرفوا من الخاصّ  ،أصبح األمر واضحاً أمام القراء

 بعيد قوافل االستبدالوهكذا كانت  ،ومن الذي تّله ثانياً  ،أّوالً  القذايف
 . آخرهاأّوهلا عن 

 :يسأل أن ولسائل
اليت جعلت بعض املؤيدين  واملنطقّية املوضوعّية املربّرات هي ما

 معارضني للقذايف؟
 نقول كثرية ومنها:

 .األخّلقي اإلفساد ـ

 .واملايل االقتصادي اإلفساد ـ
 االستهتار وافر مع احملتكرة السلطة ومطلقّية السياسي اإلفساد ـ

 .باحلكم
 (.تسدّ  فّرق) نظرية باعتماد االجتماعي اداإلفس ـ
 .والتغييب التحقري أفعال ـ
 .واحملاباة احملسوبية أفعال ـ
 .باألمر االنفراد ـ
 .ألبناءلالسلطة   توريث  ـ
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 .أمر أيه  يف املشاركة من املواطنني تغييب ـ
 .االستبداد ـ

 ما على قيود ال مقابل يف ،املفاسد ارتكاب يف وطنلا بثروة العبث ـ
 .وخارجه الوطن داخل من العائلة متتلكه

 .التعسُّف ـ
 .احلقائق تزوير ـ
 .التكميم ـ

 ـ انتشار املظامل.
 .19اإلقصاء ـ

احلكَّام الذين يسارعون بالفرار عن الوطن إذا ما تعّرض الوطن وعليه: ف
وحتّمل ما يرتّتب  ،دافع هل هم حبّق على مستوى مْحل املسؤوليةللتّ 

لم وكأهّنم أسود غابة، ويف عليها من أعباء ج   سام؟ أم أهّنم يف الس 
 ؟91الشّدة هم اجلرذان

  :أيّها املنحرفون
 .اتّعظوا خرياً لكم

 .تدبّروا أمركم خرياً لكم
 .انتهوا خرياً لكم

وإاّل فالشعوب ُخلقت تدافعاً؛ فهي كالسيل جترف   ،اجتنبوا خريًا لكم
 !97عظون وتعتربونكّل العوائق وجتتثها من جذورها؛ فمالكم ال تتّ 
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 فضالرّ 
 )استشعار حريّة(

بعد ذلك اإلنذار الذي جاءين به الدكتور أمحيدة السنوسي من طرف 
الطغاة، مع حرص الدكتور أمحيد الشديد على أن ال يلحقين أذى، 

بل رسالة  ليس شفهّيا، ولكن ،سالة تستوجب رّداً ارتئيت أّن هذه الرّ 
فيها الزال اليت طرابلس )املدينة ينة هنا يف مدوأنا باقيًا طبع وتنشر تُ 

فض، الذي من للقبول إاّل الرّ  جماالً وذلك مل يبق لدّى  (معّمر القذايف
ضّد الطغاة قواًل وفعًّل وعمًّل وسلوكًا يكون من الواعني يبلغه ويسلكه 

حقوقهم ويؤّدون  مبا جيب وما ال جيب؛ فيكون من الذين ميارسون
واجباهتم وحيملون مسؤولياهتم ويتحّملون ما يرتّتب عليها من أعباء 

سام، وهلذا فالثورة ضّد الطاغية حّق وواجب ومسؤولية على مجيع ج  
وعدم احرتامه  ،افضني إلقصائه وامّلءاته وتكميمه لألفواهاملواطنني الرّ 

ار ليبيا األبطال وّ ار تونس ومصر وث، وهذا ما حّققه ثوّ حلقوق املواطنة
ورفضوا أن توّرث البّلد ألبنائه من بعده؛ فقّرروا  قذايفالذين رفضوا ال

وترسانته العسكرية ومواجهة مقاتليه املأجورين؛ فكان  القذايفمواجهة 
 ْثرة حّق لرفض  حّق.؛ مّا جعل النصر صر غاية من غايات الرّفضالنّ 

 ؛ونشرته يف بريوت م11/5/1177أهنيت تأليف هذا املؤلف بتاريخ 
ليكون كتابًا بني أيدي قراء الفكر والعارفني بالعلوم التارخيية والسياسية 

 واالجتماعية أينما كانوا.
فالرّفض البعض من النَّاس ال ينظر إليه إاّل من خّلل الزّاوية السلبّية، 
والبعض ال يراه إاّل موجباً، وحنن نراه قيمة تستوجب التقدير حىتَّ تنال 

عرتاف بعد حوار ينبغي أن ال تكون نتائجه تقود إىل املواجهة اال
والصدام؛ فالرّفض إن قاد إىل حوار موضوعي ال يؤّدي إاّل إىل التقبُّل 

مّكن من القبول مبا هو مشرتك
ُ
وفقًا حلقوق جيب أن متارس عن  ،امل
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إرادة، وواجبات ينبغي أن تؤّدى حبريّة، ومسؤولّيات جيب أن يتّم مْحلها 
سام.وحت  مُّل ما يرتّتب عليها من أعباء ج 

ولذا فإنَّ استشعار احلريّة ال يكون إاّل إذا بلغ اإلنسان درجة من 
درجات الوعي على السُّلم القيمي؛ فاجلهل واحلاجة قد جيعّلن 
اإلنسان قابًّل مبقتضيات األمر الواقع، الذي ال يعكس حقيقة املوقف 

وإرادة حرّة، مّا جيعله على  الذي جيب أن يّتخذه اإلنسان عن وعي  
 ما يتعّلق به من أمر. حالة من الغيبوبة عمَّا جيب عليه اختاذه جتاه 

إّن تصّرف األنظمة االستبدادية اجتاه الّشعب عند االفرتاق، ال خيتلف "
عن تصّرف إنسان سوقي يستفّز اآلخر كي خيرجه عن وقاره  حىتَّ تغلي 

يه واتزانه، غري أنَّ غباء االستبداد مراجله؛ فيخرجه بذلك عن مسته وهد
ووعي الشَّعب ال يعطي نتيجة مرجّوة للسلطان، ألّن الّشعب هو ذو 
، وغالبًا ما يدرك بوعيه املقاصد السلطانية من وراء  امتداد واع 
االستفزاز، األمر الذي يدفعه إىل التماسك فيما بينه والتمّسك مبا يريد؛ 

طغاة يفعلون ما يريدون، وال ينفلت فّل يقف مكتوف األيدي ويرتك ال
 انفّلتاً جيعل منه مدخّلً شرعياً النقضاض السُّلطان عليه!

إّن الّشعب أبدًا ال يلزم الصمت والّسكوت اجتاه األحداث الكربى، 
ألنّه جيد فيه مظهرًا من مظاهر الذعر واجلنب والتخاذل، وهذه 

اً، ولذلك مل األوصاف ال ميكن أن جتتمع يف وعي شعب أو أّمة أبد
يسّجل التَّاريخ أنَّ الّشعب بأكمله انسحب أمام طغيان من تسّلط عليه 
من احلّكام، وكذلك مل يبد  ليناً مع عدّوه كي حيفظ له أرواح أبنائه، وإن 
صدرت بعض هذه املواقف عن بعض األفراد، فإنّه موقف فردي ال يعرّب 

التَّاريخ الذي سّجل عن وعي الشعب أو األّمة اليت انسلخ عنها، ألّن 
هذه املواقف على البعض، سّجل كذلك أنَّ هذا البعض كان مناصراً 
لألنظمة املستبّدة اليت ختّلت عنه وقت األزمات؛ فالتجأ إىل استبداد 

 آخر مينع نفسه به.
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غري أنَّ موقف الّشعب يف التحّدي واملواجهة يعرّب عن استمرار الزخم  
 بعض األحيان نتيجة ظرف معني ليس تراخ  املتدّفق وإن تراخى قليًّل يف

ختاذيل، وإَّّنا اسرتاحة حمارب إلجالة الفكرة والتقاط األنفاس حىتَّ يصل 
إىل هدفه بتوازن  حُيكم إحجامه كما حُيكم إقدامه، وعلى هذا فالّشعب 
ال يستسلم لبطش السُّلطان وطغيانه، كما أنّه ال يركن لزهو البطولة 

ستمّد موقفه من وعيه بإرثه الذي يدفع أبناءه إىل اختاذ االنفعايل، وإَّّنا ي
املواقف من خّلل سياسة اللحظة السريعة النابعة من الوعي االمتدادي 
لإلرث الثقايف واحلضاري، ولذا فإّن موقف املواجهة والتحّدي الذي 
يظّنه البعض أنّه مفاجيء، إَّّنا هو قائم  على سياسة الّنفس الطويل 

عي قبل أن يظهر يف املواجهة؛ فالقّوة احلقيقية يف الكامن يف الو 
استمداد املوقف نابعة من الصمود أمام التحّديات داخلية كانت  
كالقمع والتسّلط والقهر من قبل السُّلطان، أو خارجية تتمّثل باستعمار 
أو عدوان، ومن هنا ال ميكن هلذه الثورات اليت نعيشها أن تقع ضحية 

ية والبطل املنقذ، كما كان حال الطّغاة يف الوطن عقلية الفروسية الفرد
 العريب على وجه اخلصوص.

لقد أثبتت الوقائع على مسرح األحداث أنَّ أبناء األّمة يف مواقفها اجتاه 
السُّلطان املستبّد، كانت على قدر املسؤولية من الوعي واحلكمة وعدم 

وبدأت التجربة  التهّور يف االجنرار إىل ما تريده أنظمتها املتسّلطة،
تتعاظم يف التنامي، إذ أنَّ الّثورة املصرية على )مبارك( أدخلت سياقات 
جديدة مل نعهدها يف الّثورة التونسية على )بن علي(، ألّن )مبارك( 
أبدى تعّنتًا مل نعهده عند )بن علي( مع أنَّ كليهما آل إىل املصري، 

ملقابل وعي األّمة يّتسع وكّلما تعاظم جنون السُّلطة يف القهر، جند يف ا
صدره الستيعاب هذا اجلنون كي يُطب ق  عليه ويلحقه مبن مضى، ولذا 
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فمن يرفضه الّشعب فلن جيد له سند يتكئ عليه، ولذا فعليه بالّرحيل 
 .91"وإاّل ال مفّر من أن يّرّحل كرها

سواء بني فرد  وآخر، أو بني  الّصراعالرفض بغري حّق يؤّدي إىل فوعليه: 
بصور على املواطنني  مّلءاتهنني وقّمة السلطان الذي يفرض إمواط

القمع ، أو بمزّورة هيئة نظم وقوانني وأشكال شىت، تارة على ،خمتلفة
والبغي تارة أخرى، ومن ّث خُيّيل لصاحب السُّلطان الظامل أنَّ تلك 

ا جينات أخّلقية متوارثة لدى االمّلءات تصبح مع مرور الزّ  من وكأهنَّ
ل، بينما يف دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع هي دوافع للرّفض األجيا

 حُتّفز على التمّرد والثورة من أجل التغيري وبلوغ احلّل.
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 ينذرانيوابنه القذافي 
 بالترك 
 فضفاخترت الرّ 

وهو يقول: أّن هبا الدكتور أمحيده السنوسي  ينسالة اليت جاءيف تلك الره 
لطان لكتاب خريف السُّ ونشرك عليك بطباعتك  اللوم يلقوناجلماعة 

ك إىل ما كتبته هبذا العنوان أّن ن)الّرحيل املتوّقع وغري املتوّقع( وينّبهو 
)زين العابدين بن علي( وال على املقصود بذلك ليس الثورة التونسية 

من قولك: )لن يعد املقصود  ، بلالثورة املصرية على )حسين مبارك(
)القذايف وابنه بذلك ( أّنك تقصد  املتوّقع غري متوّقع  اليوم غري بعد

 سيف(، وعليك أن ال تنتهج هذا النهج، وأتركه هنائياً.
ترك مهنيت يف البحث العلمي، وحرّية التعبري، وتشخيص قلت: لن أ

يل من  الظروف السياسية والتغرّيات الثورية يف ربيعها العريب؛ فأنا البدّ 
 جيري من حولنا يف تونس ثقايف واحلضاري اليتركة التغرّي المواكبة ح

فهو بالنسبة يل وللكثريين غريي  ؛وما هو غري متوّقع بالنسبة هلم ،ومصر
 أصبح متوّقعا ال حمالة.

سالة اليت ولذلك تركت الرتك واخرتت الرّفض خري إجابة لتلك الرّ 
 فض استشعار حرية(.نذرت هبا؛ فكان ملؤلفي موضوعاً بعنوان )الرّ أُ 

ت أقصد من هذا العنوان رسالة إىل القذايف وابنه سيف، لنقول هلم كن
فرباير )حاضر سيدي( اليت كنتم ال تستأنسون  71لن تسمعوا بعد 

لتكون شاهدة عليه أمام  ،بصوت عال  لكم ألحد  إن مل يقلها 
 ؛رضوا غروركم على حساب كرامة الّناسوذلك ألجل أن تُ  ،اآلخرين

ون ما هو بل ستسمعإنشاء اهلل تعاىل،  فهذه لن تسمعوها من أحد  
ولذا   من أن تُرّحلوا كرهاً( إرادة خريرحلوا أكثر صدقًا منها وهو: )إ

بأسباب نشره، وكذلك كّررهتا نذرت كتبت هذه اجلملة يف كتايب الذي أُ 
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أّن هذين أكثر وضوحًا يف مؤلفي )الرفض استشعار حرّية( مع العلم 
يف الّشعب يف مصري م التحكُّ  اولحي الزال قذايفوال املؤلّفني طبعا ونشرا

قادمون من الشرق ومن جهة أخرى الثّوار  ،من الرتاب اللييب جهة
قرية قرية،  من أجل التحريرليلتحموا مع ثّوار مصراته وجبل نفوسة 

 .ومدينة مدينة، وشارع شارع، وزنقة زنقة، ودار دار، وشرب شرب
مل يبلغه قد جيد من ه منه، و ولذلك فالرّفض قيمة من بلغه استمد قيمت

، 93ومع أنَّ اللغويني قد عرّفوا الّرفض بأنَّه الرتك"نفسه تاركاً لكله شيء، 
إاّل أنَّنا ال نّتفق معهم من حيث املفهوم، ذلك ألنَّ الرّفض من حيث 
املفهوم هو عدم القبول، أمَّا الرتك فهو فعل ال يكون إاّل مرتتّبًا على 

، أي لو مل  يكن هناك قبول سابق ما كان من بعده فعل قبول  سابق 
الرّتك متحقهقاً؛ فالرتك ختل  عمَّا حيمله القول الصادر من وعيد أو إصرار 
على الفعل، أو أنَّه تكفري عن الفعل الذي فُعل، أو العمل الذي 

 ارتكب، أو السلوك الذي مّت.
باً أو حترُّزاً أو فيه، وهو املدحور جتنّ  اً ليه: الرّفض ترك ما مل يكن مرغوبوع

حذراً وخوفًا من التعّرض ل م ا ال حيمد عقباه، ولذا فالرّفض لكله ما هو 
معيب هو قيمة محيدة مرضية لإلنسان الذي ال يرى يف احلياة إاّل وقفة 

ة.  عّز وفضائل خريه
والرَّافض هو الذي ال يقبل املساومة يف احلّق؛ فهو الذي يأىب الطّاعة 

ر به جَّل جّلله، وهلذا فما دون ذلك ليس له بدي إاّل أن لغري اهلل وما أم
 يرفضه مجلة وتفصيّلً دون ترّدد وال جنب.

الرّفض قرار يصرّح به قول وفعل مع وافر التحّدي ملا هو مرتّتب إذن "
عليه، حىتَّ ولو كان املرتّتب عليه عبء جسيم، وهو خروج من دائرة 

إلنسان عندما يستشعر اخلطر يهّدده، اجلنب إىل دائرة التحّدي بالقّوة؛ فا
ميلؤه اخلوف الذي حيّفزه على اختاذ قرار املواجهة؛ فيعصي أمرًا كان 
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يقبله، وميتنع عن فعل  كان يفعله، مّا جيعل عّلمات االستغراب ترسم 
عليه من ق بل الطاغية، الذي يف معتقده ال يعصى له أمر، ومن يعصي 

شّدة ثَّ يقتل، هذه املراحل مجيعها  أمره يكّبل ويقّيد ويسجن ويعاقب
 .91"كون خمتصرة جّداً رفض يقابله قتلمتتّد من سيء إىل أسوأ، وقد ت

ــــدما يوافــــق العقــــل يف حماكــــاة  ــــرّفض أســــلوب وموقــــف منطقــــي عن إذن ال
حقائق األشياء؛ فّل ميكن أن يكون الرّفض موقفـاً جملـّرد املخالفـة، ولكنّـه 

لف لآلخـــر عنـــدما يكـــون اآلخـــر يف الوقـــت نفســـه هـــو موقـــف حـــق  خمـــا
 .قّ خمالفاً ملنطق احل

إىل الـرّفض؛ فالقضـّية الـيت يـدفع الـواعني احلقـائق  حماولة الطغـاة لتزويـرإّن 
ـــلطان هـــي قطـــع اخللـــف عـــن الســـلف بـــاملعىن الفكـــري  يعمـــل عليهـــا السُّ
والثقـــايف واحلضـــاري، وكـــذلك الســـعي إىل إنشـــاء أجيـــال لـــيس هلـــا صـــلة 

كــي ال يكــون هلــا والء وال انتمــاء ألســّلفها،   ،فتهــامباضــيها وتراثهــا وثقا
لطان، الغــرض منهــا جعــل قاعــدة البنــاء احلضــاري مســتحدثة حبداثــة الّســ

ولــذا جنــد أنَّ األنظمــة االســتبدادية الــيت وصــلت إىل ســّدة احلكــم بطريقــة 
أو بـــأخرى، أّول مـــا تقـــوم بـــه اجتـــاه مواطنيهـــا، بـــرت التواصـــل مـــع املاضـــي 

التطلُّــــع إىل املســــتقبل األفضــــل، بـــرت قــــايف، وكــــذلك احلضـــاري واإلرث الث
واستبداهلما مبنطلقات حديثة حبداثـة احلـاكم الـذي يريـد أن يقـنعهم أهّنـم 
ُخلقــوا مــن جديــد، إن مل ي ــدّع  أنّــه خلقهــم وأوجــد هلــم التَّــاريخ واحلضــارة 

، ولـذلك جـاءت الثـورات الشـعبية يف تـونس والثقافة واملاء والغذاء واهلواء
 .ليبيا وسوريا واليمن حّّلً وليس إصّلحاً ومصر و 
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 الشعب 
 الليبي نفذ صبره

األســباب العقليــة مــن أجــل احلــوار املقنــع الشــعب الليــيب اســتنفذ  بعــد أنْ 
علـــى الســـلطة املســـتويل  القـــذايفالـــذي جيـــب أن يفضـــي إىل التفـــاهم مـــع 

 مــا خيتزنــه يفعب الليــيب الّشــومل جيــد  ذلــك نفعــاً، استحضـر  ظلمـا صــارخاً 
الّلوعـــي إىل الفعـــل الـــواعي الـــذي يعلـــم مـــا يريـــد، ذلـــك أنَّ نفـــاذ صـــرب 

الـــيت شـــعبية ال هتـــيف ثور وخروجـــه اجلمـــاعي بوعيـــه اجلمعـــي الليـــيب الّشـــعب 
ــــة الســــّباقون ، يف طــــربق والبيضــــاء ختّلقــــت يف امليــــادين والســــاحات العاّم

داً وبنغــازي أّم الثــّوار الــيت دفعــت بالشــهداء شــهيانتفاضــة وثــورة مبــادرة، 
والزنتــان أســود الصــحراء أوتــاد ومصــرته  بعــد شــهيد مــن أجــل ليبيــا حــرّة،

التحـــّدي )مـــن تـــاجوراء إىل ســـوق املواجهـــة و لوحـــدة الوطنيـــة، وطـــرابلس ا
عال( والزاويــة إىل غــوط الّشــوســيدي خليفــة وبــن عاشــور اجلمعــة وفشــلوم 

القيـد  رتالثورة اليت كّسـوازوارة على القذايف وكتائبه، عرب التاريخ العصية 
بــدماء شــهداء الــوطن مــن ابنائهــا، وجبــل نفوســة الــذي ثــار مجلــة واحــدة 

وهكذا جعل ثّوار غريان من مـدينتهم قلعـة من أجل ليبيا وحدة واحدة، 
ويف مدينة سـبها كانـت القرضـة مركـزاً رئيسـاً لثـّوار  لصمود الثّوار يف ليبيا،

، وكـــان وهكـــذا كـــان اجلديـــد معهـــا ثـــورة ضـــّد القـــذايف ونظامـــهاجلنـــوب، 
شــعلة تضــيء شــوارع بــرغم احملاصــرة هــم شــباب الثــورة يف ابــراك الشــاطئ 

مــثلهم مثــل ثــّوار منطقــة اجلفــرة األبطــال، وثــّوار بــين وليــد الــذين املدينــة، 
كــــان ثـــّوار مــــرزق للعلـــم  و كتائـــب القــــذايف، قبــــل  دفعـــوا الـــثمن غاليــــاً مـــن 

جهـون )تبـو وعـرب وطـوارق( أسـود صـحراء يواالفرسـان والكفرة باري و وأ
 ومرتزقته املأجورين.كتائب القذايف 

، مـن ولذلك فإّن الثورة يف ليبيا ثورة شعب بأسره من احلدود إىل احلـدود
 .ومن الشمال إىل اجلنوب ،الشرق إىل الغرب
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إاّل  يمـا هـالثورات الشـعبية العربيـة الثـورة الشـعبية الليبيـة كـوهكذا كانـت 
والرتّديــات األخّلقيــة يف غضــبة احللــيم الــيت أطاحــت بالفوضــى السياســية 

سـوريا بالتمـام يف إنشـاء اهلل ، وسـيكون احلـال وليبيا والـيمن تونس ومصر
، وباملعطيـــات ذاهتـــا الـــيت ســـتطيح باألســـد والنعامـــة معـــاً ويف وقـــت واحـــد

إىل هشـــيم أنظمـــة ماثلـــة مـــا هلـــا مـــن غضـــبة احللـــيم مـــن الشـــرارة ســـتطري 
يقـّرر عـن وعـي رفـض  عاصم، وستنتصر طوعاً أو كرهاً؛ فالشعب عنـدما

من دمـاً أكثـر مّـا هـو متوقّـع. من ولـو تضـاعف الـثّ الطاغية يقبل بدفع الـثّ 
، هم وامهون؛ فـّل بـاق  الطغاة الذين يظنوا أهّنم قادرون على البقاءولذا ف
  .95إاّل اهلل

ــلطان وأعوانــه  إنَّ مــا جيــري اليــوم مــن مارســات ظاملــة طاغيــة مــن قبــل السُّ
غرافية اليت تشغلها األّمة العربّية من أحـداث جسـام على اتساع الرقعة اجل

ومـآس  عظيمــة مــن قهــر وقمــع ومصـادرة رأي وكبــت للحرّيــات مــا يكفــي 
ألن حيــدث الزلــزال؛ فهــذه املمارســات أخــذت هتــّز وجــدان األّمــة وتقــضُّ 

قـــاس مـــع قـــوى  بالتـــايل نقلتهـــا إىل صـــراعمضـــاجعها وتُـــدمي ضـــمريها، و 
ــــلط ــــة يف السُّ ــــه، مّــــا وضــــعها أمــــام الباطــــل املتمثّل ان بكــــّل أشــــكاله وألوان

واملتنّفــذ الــذي ال امتحــان صــعب وألــيم يف مواجهــة هــذا الباطــل املتجــرّب 
أو أعــراف، مّــا ولّــد أمــوراً جســاماً وأحــداثاً عظيمــة، بقــيم بــدين أو يبــايل 

ولكن هذه األحداث مع ع ظمها وشّدة أهواهلا ستكون نقطـة البدايـة يف 
دفها املنشـــود، وتكــــون حـــافزاً قويّـــاً يف اســــتنهاض انطـــّلق األّمـــة حنــــو هـــ

طاقاهتــا وشــحذ مهمهــا ودفعهــا إىل جتــاوز األزمــات واملصــاعب، كمــا أهّنــا 
ستسـاعد علـى االمتــداد يف أعمـاق ماضـيها التليــد لتسـتخرج مـن تارخيهــا 

 ومـــــاض   ،صـــــفحات جمـــــدها املشـــــرق، ومـــــن ثّ تـــــوائم بـــــني واقـــــع تعيشـــــه
 عن إرادة حرّة. فهتستشر تأمله و ومستقبل  ،تستذكره
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 الثّوار 
 أمر الطاغية  يرفضون

بنائه قادة يستأذنوا من أحد ؛ فأمر القذايف أثار الليبيون دون أن 
صاص احلي، ويف املقابل كان التحّدي أكثر رمي الثائرين بالرّ بالكتائب 

ن مواجهة الّرصاص بصدورهم، وهم مودًا عندما قّرر الثّوار الليبيو ص
ية وساحات الشهداء يف د الشهيد يف ميادين احلرّ يدفعون الشهيد بع

 ليبيا.
مع وافر  وفعّلً  قوالً ن الثّوار الليبيو يصرّح به  اً الرّفض قرار ولذلك كان 

التحّدي ملا هو مرتّتب عليه، حىتَّ ولو كان املرتّتب عليه عبء جسيم، 
 ولذاالتحّدي بالقّوة؛ الشجاعة و روج من دائرة اجلنب إىل دائرة إنّه اخل

فاإلنسان عندما يستشعر اخلطر يهّدده، ميلؤه اخلوف الذي حيّفزه على 
اختاذ قرار املواجهة؛ فيعصي أمراً كان يقبله، وميتنع عن فعل  كان يفعله، 

رسم عليه من ق بل الطاغية، الذي يف مّا جيعل عّلمات االستغراب تُ 
معتقده ال يعصى له أمر، ومن يعصي أمره يكّبل ويقّيد ويسجن 

عاقب شّدة ثَّ يقتل، هذه املراحل مجيعها متتّد من سيء إىل أسوأ، وي
 وقد تكون خمتصرة جّداً رفض يقابله قتل.

من املتوّقع املوجب أن يكون التحّدي من أجل إثبات الذات، ومن 
أجل ترسيخ اهلويّة ومن أجل التمّسك بالقيم احلميدة والفضائل اخلرّية، 

لتحّدي من أجل طمس اهلويّة اليت كان ومن املتوّقع السالب أن يكون ا
املتحّدي أحد املنتمني إليها، واالنسحاب من القيم احلميدة والفضائل 
ة اليت هي األخرى كان االعتزاز هبا واالنتماء إليها، ولذا فإّن  اخلريه
التحّدي بشكل عام يوّلد نوعًا من الرّفض، ونوعًا من البحث عن 

رج حتّفزه الدوافع لتخرجه من التأزُّمات الذات، ونوعًا من التفكري يف خم
 ومتّكنه من العيش حبريّة.  
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وهكذا سيظلُّ العنوان الدائم من يستهني بإرادة الشعب يسقطه 
؛ فهذه قمامة دون أْن جيد من يتأسف عليهالشعب، ويضعه يف ال

صنّاع الثورات العربية يف ربيعها العريب ستتنصر ال حمالة كما انتصر 
قرب الّزمن احلاضر منه، أعرب، وخري العرب أقرهبا زمناً، و الصنعوا و التَّاريخ 

حيث كانت الضرورة واحلاجة وراء الدفع القوي الذي أُوقدت مشعته من 
قرية سيدي أبو زيد اليت كان فيها حممَّد البو عزيزي أوَّل مجرة توقد 

ن  اجلمر حىتَّ التهبت شوارع املدن والقرى التونسّية اجلميلة يف وجه م
كان غري متوّقع ل ما حدث من ثورة تارخيّية، وحتّقق اهلدف )إنَّ الشعب 

 .99إذا قّرر املوت ُتكتب له احلياة وينال احلرّية(
وعليه: فإنَّ أليه أّمة عظيمة ذاكرة ختتزن فيها دوافع صناعة التَّاريخ مّا 

ة جيعلها قادرة على استدعائها من الّلوعي إىل املدركات اجلمعية الواعي
نتيجة عّلقات احلضور بالغياب، مّا جيعل احلدث التارخيي حاضرًا يف 
الزمن اآلن، ومستوعباً للمعطيات اليت استوجبتها اللحظة اآلنّية. ولذا ال 
استغراب يف دائرة غري املتوّقع أن تكون استنارة األّمة بكاملها مبعطيات 

ارهتا األوىل صناعة املستقبل متحقهقة إلحداث الُنقلة اليت كانت شر 
 . 91واحداً من أبنائها

وألنَّ التدافع حركة وامتداد بني رفض وقبول، جاءت الثورات الشعبية يف 
الوطن العريب تتصّدر حركة التَّاريخ يف هذا القرن الواحد والعشرين، 

امتّلك اإلرادة مع وافر التهّيؤ واالستعداد والتأهُّب  معلنة للعامل أنّ 
التَّاريخ الذي تؤخذ منه العرب، وهكذا طويت  ميّكن الشعوب من صناعة

مرحلة من التَّاريخ املزّور يف الوطن العريب وفتحت الصفحات لتاريخ 
 الشعوب واألمم كاّفة. 

مارسة احلقوق حّق؛ فل م  ال مُيكَّن املواطن من مارستها يف بّلده "وألنَّ 
رم املواطن من مع غريه من املتماثلني معه يف مارسة احلقوق؟ أي ملاذا حي
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مارسة حقوقه مواطناً؟ فاحلرمان كفيل بتوليد الرّفض والدفع يف االجتاه 
الذي مُيّكن من التغيري السريع من خّلل استخدام )الفيسبوك( وسيلة 
للتجّمع والتدافع الشعيب جتاه مارسة احلرّيّة عن إرادة وبأسلوب 

 دميقراطي.
كهن املواطن من أداء واجباته يف وألنَّ أداء الواجبات حّق؛ فل م  ال ميُ 

وطنه ليكون مواطنًا حبّق من الدرجة األوىل كما كانت عائلة الطرابلسي 
يف تونس مواطنني من الدرجة األوىل يف مقابل الشعب التونسي 
م من الدرجة الثانية؟ أليس ذلك حبّق قد دفع إىل الّثورة  مواطنني وكأهنَّ

 الشعبية يف تونس الشقيقة؟ 
مْحل املسؤوليات حّق؛ فل م  ال حُتْمل من اجلميع لتكون مسؤولية  وألنَّ  

لمًا وحربًا هي مسؤولية عامَّة يتحّمل أعبائها مجيع مواطنيه؟  الوطن س 
فاحلكَّام الذين يسارعون بالفرار عن الوطن إذا ما تعّرض الوطن للتَّدافع 

ا من هل هم حبّق على مستوى مْحل املسؤولية وحتّمل ما يرتّتب عليه
لم وكأهّنم أسود غابة، ويف الشّدة هم  سام؟ أم أهّنم يف الس  أعباء ج 

 ؟99"اجلرذان
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 القذافي يعتقد 
  هأنّ 

 ألجيالل رفكّ الم
أنَّه يفّكر لكّل وحاول أن يقنع اآلخرين نفسه لقد أقنع القذايف 

 يقصر األجيالوهذا ما خيالف القاعدة اليت ترى أنَّ من األجيال؛ 
سببًا يف ختّلف األجيال اليت يكون ، بة واملتّلحقة على رؤيتهاملتعاق

الذي به سيطر  ،الطاغي خضعت كرهًا لألخذ برؤيته طوال حكمه
سيطر سنني على جمموعة بالقذايف الذي ، فما بالك على الكّل بالقّوة

 من األجيال بغري حّق.
أن  ولذا فمن األمر الطبيعي أن يفّكر كّل جيل يف يومه ويف غده دون

يغفل عن أخذ العرب من قصص وجتارب السابقني، وأن يسعى جاّداً 
واألمل ال يفارقه من أجل صناعة املستقبل األكثر جودة، ومن اجلرائم 

قضاياها حملاكم العدل الدولية هي جرمية مصادرة رؤى  عاليت سرتف
األجيال ورسم مستقبلها برؤية طاغية ذلك العصر، اليت جتاوزها هذا 

 ماً ومعرفة وثقافة وحضارة.العصر عل
ال ينبغي أن يقّولب مستقبل األجيال اآلتية بتفكري ورؤى عقول عليه و 

اليوم، بل ينبغي أن يرتك األمر جمااًل حلاالت التقّدم والتطّور والتغرّي 
الذي سيحدث، فرؤى أجيال اليوم جمتمعة قد ال تفيد بالّتمام لرسم 

ل هندسة اجلينات الوراثية صور اجليل اآليت يف املستقبل؛ فمن خّل
ميكن التخّلص من بعض القيم اليت تتأثر باملورثات اجلينية كاجلنب 
والنفاق وطاعة احلاكم يف غري مرضاة اهلل تعاىل، وغريها من القيم اليت 
قد تتأثّر بإحداث تغريات من خّلل معرفة خريطة هندسة اجلينات 

 هها.لصفات أو يشوّ البشرية ومعرفة كيفّية التغيري الذي حُيّسن ا
إذن سيطر عقل اليوم وحتّكمه يف إدارة أمور الّرعّية )املواطنني( الذين  

خيضعون لألمر بالطّاعة كرهاً، وإاّل ستصادر أمّلكهم وهتتك أعراضهم، 
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ّث ستقطع أعناقهم إن مل يكونوا قابلني لتنفيذ األمر دون النظر لقيم 
؛ فمثل هذا قذايفالا صدر ق هباواالعتبار، اليت ضرف والكرامة الشّ 

العقل إذا متّكن من السيطرة على معطيات علم التحّكم يف اجلينات 
الوراثية لإلنسان؛ فسيكون هذا العلم مسّخرًا من قبله لتشويه كّل 
األجيال اآلتية من خّلل تدخّله يف رسم صورة املواليد الذين ينبغي أن 

ة اليت تدفع إىل الّرفض يكونوا طائعني، وذلك بسلب كّل امللكات العقلي
والتمّرد والثورة على احلاكم؛ فمثل هذا التدخل بغري حّق إذا وصل 
العقل البشري إىل توظيفه؛ فبدون شّك ستكون األجيال الّلحقة 

فما بالك بتشويه  ؛مسوخة اهلويّة من قبل تدخل الطغاة يف كّل أمر
ناسبهم عن شخصية املواليد الذين ينبغي هلم صناعة املستقبل الذي ي

 إرادة.
وعليه: بدون شّك للّتقدم العلمي منافع كثري يف حتسني التفكري وحتسني 
الصورة اليت يراد هلا أن تكون على ُحسن التقومي، مّا يستدعي البحث 
من أجل معرفة ما ميكن أن يقضي على األمراض يف زمن التخّلق يف 

يف التكوين،  األرحام، ويقضي على التشّوهات الوراثية قبل أن تبدأ
ويظهر األجّنة معافني وهم يف األرحام على أحسن صورة وأحسن 
تقومي؛ فهذا األمر يعطي للوالدين حّق حتسني الصورة وسّلمة األبناء، 
ولكن عندما يكون القرار بيد اآلباء؛ فإنَّ اآلباء دائمًا هم ال يفّكرون 

لكّل جيل إاّل برؤاهم اليت ال تتجاوز حدود عصرهم وأجياهلم، وألن 
رؤاه فّل حيّق للجيل املنتهي أن يرسم صور األجيال اآلتية وفقًا لرؤاه 

، فما بالك لو استوىل الطّغاة على مقاليد العلم، وسّخروها ل ما اخلاصة
يستوجب الطاعة إاّل أمره ال يرى شيء فالقذايف الذي  سّخروها إليه.

وسياسة واقتصاد مهات وأبناء لى الكل آباء وأرؤيته اليت هبا يسيطر عو 
يعتقد أنّه املعّلم الوحيد، واملهندس  فهو حبق كان، وعّلقات اجتماعية
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ومن مل يلّقبه هبذه وغريها كثري والقائد األمي، الوحيد، وملك امللوك، 
 .يعّده مذنباً وقاصراً ومنحرفاً وزنديقاً 
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 افي القذّ 
 األفواه مكمِّ مُ 

معي به يقهر اآلخرون وتتّم مغالبتهم بغري حّق؛ التكميم فعل إكراهي ق
فّل يستطيعون إبداء رأي أو قول وجهة نظر فيما يتعّلق هبم من أمر، 

الذين حتّكموا يف مقاليد أمر النَّاس بالقّوة؛ ّكام وهذه من أفعال احل
فاستولوا على السُّلطة والثروة حىتَّ أصبح الوطن وكأنّه مزرعة خاّصة 

الذين من ورائه يعبثون يف البّلد فساداً، ولذا فالتكميم  باحلاكم وأبنائه
عادة ما يكون بُعد املسافة يف التفكري بني قاعدة االعتبار )الّشعب( 

سببًا مباشرًا للمواجهة، إذ أّن قاعدة االعتبار تروي الطاغية وبني القّمة 
فكرها من خضم  ثقايف غين بتعّدد املوارد السياسية واالجتماعية 

، يف حني أّن قّمة السُّلطان االستبدادية قتصادية والتارخيية والدينّيةالوا
على الّرغم من معرفتها لتلك املناهل واملوارد، إاّل أهّنا تبقى مقتصرة على 
األخذ مبا خيدم مصلحتها يف احلفاظ على التسّلط، ومن هنا تكون 

مد إىل معاجلة ارجتالية املواقف يف فكرها وقراراهتا وحلوهلا، ذلك أهّنا تع
نتائج أخطائها، وال تأيت إىل اجتثاث أسباب األخطاء اليت ظهرت عنها 

 تلك النتائج.
قضية االرجتالية وعدم وجود التخطيط الدقيق، وعدم وجود الدراسات 
العلمية املصاحبة أليّة خطوة، سواّء أكانت خطوة عسكرية أم خطوة 

فيها، وعدم القدرة على التزام سياسية أم اقتصادية، ّث املبالغة اإلعّلمية 
املوضوعية يف األخبار والتحليّلت والتوّقعات بشكل  دقيق، وكذلك 
عدم القدرة على نقد الذات ومراجعة املواقف والتصرّفات بشكل 
صحيح منصف وشجاع، وعدم بناء مؤّسسات وإدارات مّلحقة 

العمل للعاملني يف أماكن العمل لتمّدهم بوافر اخلدمات احملّفزة على 
وزيادة اإلنتاج، يف مقابل األخذ بأيدي املفسدين والعابثني والبّلطجة 
الذين ال أوساط اجتماعية وال حرفية وال مهنية هلم، إىل جانب تفضيل 
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األقارب يف تويّل إدارة شؤون البّلد على حساب حّق املواطنة، وتغليب 
على طمس رأي األبناء يف أيه قضية وعلى أيه رأي، إىل جانب العمل 

كّل ما من شأنه أن يؤّدي إىل صحوة املواطن من جهله وغفلته؛ فكّل 
وقاعدة الطاغية هذا يؤّدي إىل اتهساع اهلوة وعمق الفجوة بني القّمة 

 االعتبار )الّشعب( اليت سرعان ما تأخذ بالتنامي.
هذه جوانب من السلبيات ال نقول إهّنا موجودة يف النظام وأجهزته  

القائم على سّلم القّمة الطّاغي موجودة يف عقل  فحسب، بل هي
الذي حيكم النظام ويتحّكم به وفق مصلحته ومشيئته ورؤيته اخلاّصة 

 من القلم إىل رغيف اخلبز.
وإذا حاول من حاول أن ينّبه القذايف لقضية اجتماعية أو وطنية أو 

من لشعوره بأّن هذه التنبيهات نوع وذلك ينتفض  إنسانية أو أّي قضية
فض، اإلمّلءات اليت جترح كرامته بزعم أهّنا تفرض نفسها عليه ويتّم الرّ 

أّي نوع من عّلقة التكافؤ ؛ فهو ال يريد ومن هنا تبدأ عملية التكميم
أي موطن مهما أويت هذا املواطن من علم أو معرفة أو خربة وبني  نهبي

القّمة  نوع من التخّلي عنيعّده  له إن استجاب؛ فهذا األمر أو حكمة
 واهلبوط عن سّلمها ولو درجة.

االستبدادي يف هذا املوقف الذي يستشعر به ه تكون رّدة فعلوعليه: 
فهكذا كان القذايف، ولذا فهو دائماً اخلطر، مصادرته لفكر اآلخر، 

عمل على بثه اإلشاعات والسعي على إفشال اإلصّلح أو حىتَّ ي
اإلعّلمي يف مارسة ما هو  املطالبة به، فما يلبث أن يوعز إىل الزخم

مكّلف به من تزوير احلقائق من أجل طمسها يف عملية تكميم 
أهّنا تعزو تلك  هصارخة، وأقّل ما ميكن أن نسمعه من وسائل إعّلم

املطالب إىل أفراد مندّسني أو جهات خارجية وأجنبية تستهدف الوطن 
املمكن املتوّقع  واملواطن وأمنه، وهكذا تتوىّل األجهزة األمنية يف دائرة

على سّدة  القذايفوغري املتوّقع قلب احلقائق وتزويرها من أجل بقاء 
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احلكم بّل منافسني، ومن حياول املنافسة سيفّرش ويغطى بالرذائل 
والنواقص وما يشني مكارم األخّلق لتكون النهاية من أجل بقاء رأس 

ومن بعدها تُرقَّى النظام ساملًا غاَّنًا حىتَّ ولو كان يف غري طاعة اهلل، 
ويصبح الضبّاط روادًا وعمداء الرُّتب رُتبًا ليصبح ضّباط الّصف ضّباطًا 

وألوية وفرق النياشني تغطي أكتافهم وما يزيد عنها يتدىّل على 
 .99الصدور

حتت هذه الذرائع يف دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع تتّم عملية "
د تنتهي حتت زعم احملافظة على صوره يف قائمة ال تكا التكميم بأبشع

سّلمة الوطن من األيدي العابثة أو من العدوان اخلارجي، علمًا أّن 
 مجيع هذه األيدي واألفواه ما هي إاّل أيدي أبناء األّمة وأفواهها. 

ّث يتعّدى األمر يف فرض سياسة تكميم األفواه أبعد من ذلك، إىل  
عطيل القانون الذي هو أصّلً فرض حالة الطواريء واألحكام العرفية وت

من اهلشاشة يف ظله األنظمة االستبدادية ال يسمن وال يغين من جوع، 
وبذلك يتّم مصادرة احلّق اإلنساين يف التعبري، ومن ّث مارسة القتل 

 واالعتقال واإلقصاء بكّل صوره، إمعاناً يف التكميم.
ًا عن احلرّية واألدهى من ذلك أّن األنظمة االستبدادية تتحّدث كثري 

الفكريّة يف الرأي والعملية يف التنظيم اليت تتعارض مع سياسة تكميم 
األفواه وال ترتضيها، غري أهّنا ال جتد بأساً يف تكميم أيه فوه ال يتحّدث 
خبطاهبا وال ميّجد خطاها، ألّن أيه خطاب ما عدا خطاهبا، هو 

األمر، لدرجة خطاب منحرف مندّس يستلزم تكميمه أو سحقه إن لزم 
أّن هذه األنظمة تربّر عدم الّتسامح مع غري أتباعها أهّنم أعداء 

 !91"الّتسامح
ّث جندها تنادي باملنطق العقّلين يف تناول األمور وتشّدد على الواقعية 
يف تصّور األشياء واحلكم عليها، هذا مبا خيدم مصاحلها واستمرارها يف 
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منطق عقلي يدعو إىل واقعية  اجلثوم على عرش القّمة، ولكن إن ظهر
احلقائق يف تناوب السُّلطان بني أفراد األّمة، جتد هذه األنظمة قد 
انتفضت وأخرجت مشاريع جاهزة ملعارضيها تقول فيها أكثر مّا قاله 
مالك يف اخلمر، حىتَّ أنّنا ال جند يف قواميسهم إاّل مفردات التشنيع 

 باآلخرين ورميهم بكله نقيصة.
ما طال زمن التكميم وّلد على أرض الواقع ما هو غري متوّقع، ولذا كلّ 

ة اليت تكون نتائجها مكّممة ألفواه من  أا جيعل احللول كامنة يف املفاجمّ 
يمة ُكّمم فم زين العابدين بن كّمم أفواه الشَّعب؛ فبهذه املعطيات العظ

م، وُكّمم ُفو حسين 1177يناير  71بثورة الشعب التونسي يف  يعل
م، وكّمم ُفو معّمر 1177يناير  15ارك بثورة الشعب املصري يف مب

عبد اهلل صاحل،  يعلكذلك ُفو ، و م1177فرباير  71بثورة  القذايف
وهكذا ستكّمم  ،قبضة ثوار سوريا األبطالني واآلن ُفو بشار األسد ب

 من بعدهم أفواه من اعتلوا قمم السُّلطان بغري حّق.
بتوليد  عل قهري سيكون عرب الزمن كفيّلً فالتكميم باعتباره ف عليه:و 

 ذات النتائج السَّارة. تاملفاجآ
وهلذا فنار الغضب تزداد اشتعااًل يف أنفس األفراد واجلماعات الثائرين 
الذين ُغيهبوا من ق بل الطاغية عن املشاركة يف إجياد احلّل للقضية اليت هم 

ف عند حده الرّفض أحد عناصرها الرئيسة، وبالتايل فإنَّ األمر ال يق
للحّلول كما يتوّقع البعض، بل يتعّداه إىل بلوغ الّثورة الشاملة من أجل 

 احلّل الشامل سياسّياً واقتصاديّاً واجتماعّياً ونفسّياً وثقافّياً وذوقّياً.
ولذا فإنَّ أفعال الرّفض والتمّرد ال تكون إاّل بانعدام احلّل، وبأسباب 

ف الذي ينتج عنه سلوكًا يدفع إىل استخدام التغييب تزداد حّدة التطرّ 
 القّوة القاهرة وسيلة إلجناز املهّمة.

وعليه: فمن املوضوعية أن تتّم مشاركة اآلخر يف مركز مشرتك تلغى فيه 
املركزية الفردية )أنا فقط( وتظهر األنا واآلخر مبركز جديد منطقه )حنن 
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رنة اليت حتمل املعلومة سوياً( و )حنن معاً( حضورًا وحوارًا بالكلمة امل
الصائبة من جانب، وتصّحح املعلومة اخلاطئة مبعلومة صحيحة من 
جانب آخر؛ فُتسهم يف رسم املستقبل األفضل وحتدث الُنقلة إليه، ومن 
هذا املنطلق يصبح اجملال فسيح إلظهار روح املوّدة واحملّبة والتوافق 

 واحدة والوطن الواحد.عب الواحد أو األمَّة الوالوحدة بني أبناء الشّ 
إنَّ رفض مشاركة املواطن وتغييبه بأفعال متطرّفة من قبل الطاغية ال 
يلغيه من الوجود، ولكن قد جيعله على رأس هرم العنف بعد أن كان 
على مستوى من مستوياته األقلَّ تشّدداً، ولذا فمن يستهدف اآلخرين 

ر به إىل ارتكاب بالتكميم والتغييب واإلقصاء والتحقري، ويبلغ األم
أفعال التقتيل سيجد نفسه طرفًا معاديًا للّناس ومطاردًا من قبلهم؛ فإن 
مل يرحل عنهم بإرادة سيجد نفسه ُمرحًَّّل كرهًا بقرارات صادرة من 

 .97ميادين احلرّية وميادين الشهداء
وعليه: ينتهي زمن التكميم )زمن اخلائف واملخيف( الذي هو يف دائرة 

املتوّقع يف حالة تبّدل؛ فالذي يعّد اليوم خميفًا يصبح غداً  املتوّقع وغري
  يزين العابدين بن علالسابق الرئيس ائفاً؛ فما جرى يف تونس هو أنَّ خ

كان خميفًا للشعب التونسي مبا ميتلكه من قّوة أجهزة قمعّية، وكذلك  
عب املصري مبا يتحّكم فيه حسين مبارك خميفًا للشّ السابق كان الرئيس 

قّوة أجهزة قمعّية؛ فكّلمها ظنَّ كما ظنَّ فرعون من قبلهما يف زمانه  من
أبناء أنَّه ال غالب له مبا أنَّه يتحّكم يف أمر القّوات الدامية يف صدور 

، ولكن عندما قّرر الشعبان )التونسي واملصري( قبول مالشعب وظهوره
خميفًا واملخيف املوت ْثنًا لنيل احلرّيّة انقلبت املعادلة؛ فأصبح اخلائف 

خائفاً؛ فكان دم الشهداء ْثنًا غاليًا من أجل نيل احلريّة بالقّوة؛ فرحهل  
الرئيسان دون أن جيد أحد منهما من يتأسف عليه، كما انتهت 
املاركسية من سّدة املنافسة احلرّة دون أن جتد من يتأّسف عليها، 
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ملصري نفسه وهكذا دائمًا للتاريخ صنّاع؛ فمن مل يّتعظ سيكون له ا
وحينها لن ينفع الّندم، ولذا فعلى الطغاة أن يعرفوا أنَّ سفك الدماء هو 

 . 91ع بإدارة عجلة التغيري وتطهري األوطان من دنس الطغاةاملسرّ 
وهنا فمن يعتقد أنَّه قّوة؛ فعليه أن ال يغفل أنَّ اآلخر قّوة، والذي 

قّرر اآلخر قبول  يعتقده األنا خميفًا لآلخر ال ميكن أن يكون كذلك إن
املوت الذي ال خُتيفه املخاوف، وعندما يصبح املوت املطلب املفضَّل 

 ؟ 93عند اآلخر فعلى ماذا سيعتمد األنا ليخيف به الغري
 

 تكميم األفواه مبررات
 العب إّنكم ه للشّ قولعب اللييب أفواه الشّ  لتكميمالقذايف من مربرات 

 كونهوالرّفض   للغضب ربّرم هو القول هذا يكون أال ولكن ،ونفهمت
 ال إنَّك للمواطن يقال فكيف الشأن؛ من والتقليل لّلحتقار دليّلً 

 عب اللييبلشّ ل يقال وكيف تقومي، أحسن يف تعاىل اهلل خلقه وقد تفهم؟
، وال يقبل قائله م أنفسكمبرعايتكمنك  أوىل بنائي من بعديأنا وأ

 بالثورة عليه؟
 هم الذين موّجه السؤال إليهم! ، و وكيف يقال للمخاطبني من أنتم

 اً ما كان الطاغية موّجه ، لوجود الطاغيةفلو مل يكونوا هم الرّافضني
 السؤال إليهم.

 ناطقًا بسؤالهما كان  ،إذن لو مل يعرف الطاغية أنّه املرفوض من قبلهم
 ؟وجهتهمنه يف غري  الذي توّجه

لقذايف بني ويف اعتقادي: يف تلك الساعات الثّلثة اليت كان فيها ا
 أيدي الثوار قد عرف من هّم الذين قّدم هلم سؤاله )من أنتم(؟

 وعليه ال استغراب ما يقوله الطغاة، فهم يقولون ما يقولون لشعوهبم:
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 حنن فالرَّاعي به؛ للمطالبة داعي وال ،ملك ليعطى هيهناً  ليس احلكم 
 رعاية على نيقادر  واتكون أن واتعتقد مّا أحسن منرعاك الرَّعية، وأنت

 .نفسكأ
كما قلبت الطاغية  كفيلة بقلب األنظمة كانت الكّل هذه االستفزازات  

عربة خضار حممَّد البو عزيزي النظام يف تونس من على قّمة سّلم 
 السلطان. 

 تفّشت قد التطّرف أعمال أنَّ  :الطغاة قولأيضًا  التكميم ومن مربرات
 األزمة، من املخّلص هي وحدها الطواري فقوانني وهلذا البّلد، يف

 هذا يكون أال ولكن النَّاس، بني عادل   خري هي العسكرية واحملاكم
  للمواطنني؟ تُقّدم إهانة أكرب األمر

 بضربة التطّرف معه وسقط الظامل القرار هذا سقط الشقيقة مصر يف
 القّلة املتحّدية دائمًا هو عمل فالتطّرف ؛املصري عبالشّ  من واحدة

 الرئيسان جيد فلم عبثورة الشّ  طوفان بعد ولكن الظاملة، احلكومة جتاه
وهكذا وبدون شّك سيكون األمر لبقّية  هلما، مكاناً التونسي واملصري 

هلم ولن جيدوه  مكاناً  نو املتطرّف جيد مل وكذلك، 91الّرؤساء من بعدهم
وّقع يف أي مكان مبا أنَّ الّثورة الشعبية أصبحت يف دائرة املمكن املت

 ال حمالة،على كّل الطغاة دون استثناء آتية  ملتوّقع متيّسرة؛ فهيوغري ا
 عليه نوح سفينة استوت كما احلقّ  على الّنجاة سفينة ومن هنا استوت

}و ق ال   املؤمنني، على رمحة كان الذي الطوفان بعدالصَّّلة والّسّلم 
ُبوا ف يه ا ب ْسم  اللَّه  جم ْر اه ا و ُمْرس اه ا إ نَّ ر   ي  جت ْر ي هب  ْم ارْك 

يٌم و ه  يبه ل غ ُفوٌر ر ح 
يف  م ْوج  ك اجلْ ب ال  و ن اد ى نُوٌح ابـْن ُه و ك ان  يف  م ْعز ل  ي ا بـُين َّ ارْك ْب م ع ن ا و ال  
ُمين  م ن  اْلم اء  ق ال  ال   ت ُكْن م ع  اْلك اف ر ين  ق ال  س آو ي إ ىل  ج ب ل  يـ ْعص 

م  اْليـ ْوم  م   ْوُج ف ك ان  م ن  ع اص  نـ ُهم ا اْلم  م  و ح ال  بـ يـْ ْن أ ْمر  اللَّه  إ الَّ م ْن ر ح 
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اُء و ُقض ي   اْلُمْغر ق ني  و ق يل  ي ا أ ْرُض ابـْل ع ي م اء ك  و ي ا مس  اُء أ ْقل ع ي و غ يض  اْلم 
 .95م ني {اأْل ْمُر و اْستـ و ْت ع ل ى اجلُْود يه و ق يل  بـُْعًدا ل ْلق ْوم  الظَّال  

وجود األحزاب االديولوجية من  الطغاة لتكميم قولومن مربرات ا
 سميات األخرىإخوان مسلمني وماركسيني وبعثيني وغريهم من امل

األحزاب وغريها من منوعات احلراك ، وهذه يستوجب مصادرة كّل رأي
يف تونس  ةالعربي اتبعد الثور السياسي يف األوطان احملّررة من الطغاة 

مل تعّد خميفة؛ فقد انصهروا يف املكّون  ليبيا وسوريا واليمنو ومصر 
الشعيب القادر بعد اهلل على إدارة شؤونه احمللية والوطنية وعّلقاته مع 

الّنظر  االستمرار يف غضّ  :ل لهو آلخرين، ومن مل يّتعظ بعد ذلك نقا
عن ذلك وحده سيكون كفيًّل بإدارة عجلة التغيري يف الوقت غري 

 املتوّقع.
من تغيري ثوري غري وليبيا وعليه: بعد ما جرى ما جرى يف تونس ومصر 

متوّقع، مل يبق شيء خييف احلاكم وحكومته إاّل املخيف ذاته )الشعب( 
الذي نزع من نفسه اخلوف من احلاكم واستبدله باخلوف من اهلل 
وحده؛ فاليوم واإلميان يرتّسخ مل تعّد القاعدة خميفة، وال األحزاب 

ية خميفة، وال التطّرف خميف، وال اإلسرائيليون خميفون، وال العقائد
األمريكان خمفون، وال أحد خييف إاّل اهلل، ّث الشعب على أرضه اليت 
ُجعل عليها ليكون خليفة يصلح األرض وال يُفسد فيها وال يسفك دماً 

 .99بغري حقّ 
رد يف زمن املظامل احلاكم بغري حّق يسجن من يشاء من املواطنني ويط

من يشاء منهم، وهكذا يقتل من يشاء، ويُقصي ويغّيب من يشاء مىت 
ما شاء دون أن يتذّكر أو يتفّكر يف مشيئة اهلل تعاىل الذي هو بكّل 
شيء عليم وهو على كّل شيء قدير؛ فالرئيس زين العابدين بن على 

ؤل التنازالت سُ  و  لْ يقدهم التنازالت ت   أواخر أيّام طغيانه بعد أْن بدأ يف
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ذات مرّة من ق بل أحد الصحفيني عن مدى قبوله دخول املعارضة 
، وملّا سؤل عن حزب التونسية لتونس؛ فقال اليوم ال مانع من دخوهلم

د )راشد الغنوشي( قال: هذا ال ميكن له الدخول السيّ  هالنهضة ورئيس
 وهو املعزّ  ،إىل تونس ألنَّه منوع قانوناً، ولكن ألنَّ املذل يذل من يشاء

ففي نفس األسبوع رحل الرئيس زين العابدين بن علي ذليّلً  ؛ملن يشاء
بقّوة املذل جّل جّلله، ومل يعد له الدخول إىل تونس، ودخلها السيد 
راشد الغنوشي عزيزًا بقّوة املعّز جّل جّلله؛ فاحلكم هلل تعاىل يؤتيه من 

ه تعاىل: يشاء وينزعه من يشاء كيفما يشاء مىت ما يشاء مصداقًا لقول
}ُقل  اللَُّهمَّ م ال ك  اْلُمْلك  تـُْؤيت  اْلُمْلك  م ْن ت ش اُء و تـ ْنز ُع اْلُمْلك  م َّْن ت ش اُء 
ُر إ نَّك  ع ل ى كّل ش ْيء   و تُع زُّ م ْن ت ش اُء و ُتذ لُّ م ْن ت ش اُء ب ي د ك  اخْل يـْ

زقه من حيث ال . ولذا فمن يطع اهلل يعزّه وجيعل له خمرجًا وير 91ق د يٌر{
حيتسب، ومن يعصي اهلل إفسادًا يف األرض وظلمًا وفتنة وسفك دماً 
فيها بغري حّق البّد له وأْن يرحل أو يُرّحل كرهاً، قال تعاىل: }و ت ْلك  
ْنُكْم ُشه د اء   ذ  م  او هلُ ا بـ نْي  النَّاس و ل يـ ْعل م  اللَُّه الَّذ ين  آم ُنوا و يـ تَّخ  اأْل يَّاُم نُد 

و اللَُّه ال  حيُ بُّ الظَّال م ني {
99. 

الشرعّية، ولكن أيّة شرعّية هذه؟ هل  الطغاة: قولومن مربرات التكميم 
 ليبيا بالقّوة دون لطة يفمعّمر القذايف الذي استوىل على السّ هي شرعية 

خّلل حكمه الذي استمر  ة واحدة لّلنتخاباتوال مرّ  أن يعرض نفسه
زين العابدين بن على ومن هم هّنا شرعية أم أ، عاماً  11طغيانًا مّدة 

الذي غّيب الرئيس التونسي احلبيب أبو رقيبة بتقرير طيب  شاكلتهعلى 
 .نقّلباً على قّمة سّلم السُّلطاناستوىل به ا

 

 
                                                 

 .19آل عمران   91
 .711آل عمران   99



385 

 

 
 
 
 
 

 ادسةس  سالة الالرّ 
 القذافي مقّوض القيم 

 
 
 
 
 
 
 



386 

 

 تقويض القيم
 )من التكميم إلى تفج ر الّثورات(

إلنسان بطبعه يتغرّي من الكفر إىل اإلميان، ومن اجلهل إىل املعرفة وألّن ا
الواعية، ومن الّتبعية إىل االستقّلل، ومن رفض اآلخر وإقصائه إىل 
استيعابه وتقّبله هو كما هو، من أجل أن ينتقل معه إىل ما جيب وفقاً 

وبني سقف التحّدي يرتفع بيين أصبح لدائرة املتوّقع وغري املتوّقع،  لذا 
من على يديه وأنا أكتب يف زمنه عن كّل ما جرى وجيري  ،قذايفال

اس عن م به من أعمال هادفة لتغييب النّ قاما واليت من أكربها  ،مظامل
اليت ورثوها من أعراف األجداد واستمدوها  ،التمّسك بالقيم احلميدة

م املستنبطة من القرآن الكرمي؛ مّا جعل القيمن تلك الفضائل اخلرّية 
ز بني تقّوض يف زمنه، حىت أصبح البعض ال مييّ  احلميدة والفضائل اخلرية

 وينتهي عنه أو يتجّنبه. ما ال جيبويقدم عليه، وبني ما جيب 
اهنيت كتابة هذا املؤلف تقويض القيم )من التكميم إىل تفّجر الثورات( 

صوت من  خارج ليبيام ومّت نشره وتوزيعه 75/9/1177تاريخ ب
 .غاةكاشفة للحقائق والرافضة للطّ األصوات ال

الدين ة من املستمدّ اليت ورثناها وهبا كان يعتز أجدادنا هي القيم ف
 اتعارف النّاس عليه وارتضوههي نتاج عام و  ،لألّمةاملوروث الثقايف و 

ولذا ال أحد يقبل أن متّس لتنظيم شؤوهنم االجتماعية واألخّلقية، 
ن اقتضت احلاجة ال يكون إاّل عن القيم بغري حّق، وحّق املساس هبا إ

إرادة اجلميع، أّما أن يأيت القذايف ويقّوضها بإجراءات قمعية فهذا ما مل 
 يكن مرضّياً عنه.

ولذلك فالقيم ال تؤخذ هكذا بضربة عشواء، بل تؤخذ بعد أن يتعّرف 
الّناس اآلخذين هبا على فوائدها ومنافعها روحّيًا وماديًا وأخّلقياً، مّا 

األخذ هبا إرادياً، والتمّسك هبا متسكًا مبا جيب، وهلذا فالتخلي جيعل 
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مع  يف تقويضها عنها مل يكن باألمر السهل، ولذلك فشل املستعمرون 
 حماوالهتم الظاملة. كلّ 

من  تصمد، واملتمسكون هبا يتحّدون كلّ وعليه فالقيم عرب التاريخ 
أنّه لكي يسود يعرف  قذايفحياول طمسها أو تغيريها كرهاً، وألّن ال

، لن يكون أمامه عائقًا صامدًا وصعبًا سوى تلك القيم اليت حكمه
ستهدفها بإجراءات الكرمية؛ فا يستمّد الّشعب اللييب منها أخّلقياته

من  من مل يستجب، وسجون لكله  وقرارات وقوانني وأجهزة رادعة لكلّ 
على  ، ومن هذه القيم اليت عم ل القذايف ما يف وسعهىيرفض ويتحدّ 

 .تقويضها القيم اآلتية
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 القذافي 
 قيمة األخلق قّوض

خوهتم العرب الذين استمدوا قيمهم ّيز الليبيون بقيمهم كغريهم من إمت
كلمة )السّيد( انت  م؛ فكوذلك الدين القيّ  ،من تلك األعراف املشرتكة

مبا  وذلك ،قيمة ذات داللة ومعىنة لطقبل استّلء القذايف على السّ 
من احرتام ورقي ( ماملرسلة إليهو  ،ماملرسلة منهصاحبها )أتعكسه على 

، وهي إاّل هبا مراسلة الو  اً خطاب ال يفتتحونأخّلقي، ولذا كان الليبيون 
، ولذلك كانت القيمة األوىل اسفائق التقدير واالحرتام بني النّ  تنبئ عن

ام األوىل األيّ منذ  اليت استهدفها القذايف بقطع رقبتها بضربة واحدة
يف  ؛ اليت هي، واستبدهلا بكلمة )األخ(لطة يف ليبياالستّلئه على السّ 

أو  ،أم  واحدةمن أب واحد، أو  األصل ال تطلق إاّل على من هم
اللة، ولذلك قّدمها القذايف يف غري حمّلها هبذه الدّ  من أب  وأم .شقاء أ

د( اليت تعين مّا تعين اللة اليت حتملها قيمة )السيّ ليقضي على تلك الدّ 
تدّل على  وهي كذلك، االعرتاف باآلخر مع تقدمي فائق التقدير له

 .ورقي ذوقهُحسن أدب قائلها 
وألنَّ كلمة )السّيد( حتمل يف أحشائها قيمة االحرتام املتبادل مع 

القذايف باإلقصاء باعتبارها املفتاح الرئيس إليها توّجها اآلخرين، 
من مدخلها الواسع إىل إقصاء  كما توّجه  ،النّاس طبة احلسنة بنيللمخا

 .اس أقارب وأباعدبني النّ  بقية القيم األخرى احملّققة لّلحرتام املتبادل
يف مضموهنا كان التوّجه من قبل القذايف إىل كّل قيمة حتمل وعليه:  
، سوأ أكان جيعل األفراد واجلماعات مقّدرين لبعضهم بعضاً  احرتاماً 

على مستوى  مأم على مستوى اجلريان، أ ،جنيعلى مستوى الزو 
قات اليت تربط تلك العّل معالعاملني يف إدارة من إدارات الدولة، أم 

، وهلذا عمل القذايف على تشويه وتقويض القيم اليت الليبيني بالعامل
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وقيمة  ،وقيمة التقدير ،كني بقيمة االحرتامجتعل من الليبيني متمسه 
 ف باآلخر.وقيمة االعرتا ،االعتبار

ولذلك استهدف القذايف بداية تقويض قيمة االحرتام باستهدافه إلغاء  
كلمة )السّيد( من قاموس املعامّلت الرئيسة بني املتخاطبني، وهلذا حلق 

ذلك الضيف الذي كان فمن حلق بسوء املعاملة حىت ولو كان ضيفاً؛ 
واجهه ام، ثّلثة أيّ  بعد إكرامهال يسألون عن امسه إاّل  يف زمان العرب

مع حماولته إخفاء أثر اجلرمية ورميها على القتل بأمر  من معّمر القذايف 
العّّلمة موسى الصدر اإلمام د ًا كما هو حال السيّ انظلمًا وهبت االبرياء

م؛ 15/9/7919يف بعد موافقة من معّمر القذايف الذي جاء زائراً لليبيا 
دون أن خيشى به من رمى،  ، ّث رمىالقذايف وقتله بغري حقّ به ص فرتبّ 

و م ْن } تعاىل:ودون أن يتقي اهلل الذي أنزل احلّق مصداقًا لقوله  ،أحداً 
ْب خ ط يئ ًة أ ْو إ ْْثًا ُثَّ يـ ْرم  ب ه  ب ر يًئا فـ ق د  اْحت م ل  بـُْهت انًا و إ ْْثًا ُمب يًنا  .99{ي ْكس 

جاء يف  ينيألّن القذايف ال يريد للقيم احلميدة أن تسود بني الليبو 
)خطاب رّدة الفعل( أي بعد أن ساد ازواره خبطاب  م75/1/7913

م،  7999اخلّلف بينه وبني الذين شاركوه يف االستّلء على السلطة 
أجل إقصائهم فيه من شركاء، فّكر فيما فّكر يرون أنفسهم كوهنم 

إىل مدينة ازوراه بعد تأمينها من  التجأ، ولذلك بالسلطةمجيعاً؛ لينفرد 
 ل القوات املوالية له شخصّياً، وترك يف ذلك اليوم العاصمة طرابلسقب

لغريه من الشركاء، وهلذا كان خائفاً  اليت فيها من القوات ما هو موال  
معهم اخلّلف إذا من أن يتعّرض حملاولة انقّلبية من الرفقاء الذين اشتد 

 لقى خطابه من العاصمة طرابلس.ما أ
م الذي عّطل فيه كاّفة 7913ب ازواره وبذلك اخلطاب املعروف خبطا

القوانني املعمول هبا، فتح الطريق أمامه لّلنفراد بالسلطة، وكشف اللثام 
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عن وجهه ليقّدمه على حقيقته اليت ال ميكن التعّرف عليها إاّل مبعرفة 
 اإلجابة على األسئلة اآلتية:

اسياً املنحرف سيطرد القذايف يقبل العقل السوي كيف  السؤال األّول:
ويف ذات الوقت ومن ذات النظام يقبل ، دينة سبهامب من الدراسة

 طالباً سويّاً مبدينة مصراته؟القذايف 
أقول: وفقًا لتحليل املضمون، األمر ال يؤخذ بعفويّة؛ فذلك الطالب 

كان حتت املراقبة احمللية والدولية، الذي تظاهر يف شوارع مدينة سبها،  
 ملوضوع بني طرفني:مّا جيعل احلوار يف هذا ا

 الطرف األّول: ال يراه إاّل معادياً، وجيب التخّلص منه.
ال يراه إاّل عنصراً ميكن االستفادة منه وتسخريه )لصغر والطرف اآلخر: 

 .يف الوقت املناسب سّنه( حيث ما يشاؤون
حلّل وسطاً، ليكون ا ؛رفنيومن هنا نستنتج أن حوارًا قد جرى بني الطّ 

القذايف من مدينة سبها حتت عنوان )احلرمان( وميّكن  نقل معّمربه يُ 
 مدينة مصراته حتت عنوان )الّرمحة(.دارساً يف 

شأن، كانت هناية القذايف )احلرمان( على أيدي وملشيئة اهلل وألّن للقدر 
احتمالية تكرار ذلك التدّخل الذي  أهنى  هنائياً( حرمان) ثّوار مصراته

 احلرمان والّرمحة(. بني اته )كان به القذايف بني سبها ومصر 
السؤال الثاين: هل ذلك احلديث الذي دار بني القذايف وهو طالب يف 

ليزية )الربيطاين( هو حديث مفتش اللغة االجنوبني  ،مدرسة مصراته
 ؟يف األمر عّلةو أنّه حديث ، أّم عفوي

حتليل املضمون يستدعي توّفر املعلومات، وألّن املعلومات غائبة 
 لذا ال استطيع أن أقول إاّل يف األمر عّلة. املصادر،

قبول القذايف اخلصم املشاكس للنظام يف أال يكون السؤال الثالث: 
 إثبات دليل ،ذلك الوقت بالكلية العسكرية حىت ختّرجه منها ضابطاً 
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يف  محةوالرّ من سبها احلرمان من كان وراء بني  دارتتلك العّلقة اليت ل
 مصراته(؟ 

ع: أال يكون ترشيح القذايف بعد خترُّجه ضابطًا لدورة السؤال الرّاب
ض الشعب هبا يُقوّ  دليل آخر على وجود عّلةلعسكرية يف بريطانيًا 

 اللييب ومن بعده تقّوض قيمه احلميدة؟
ة الثورة ا كان يسميه بقصّ م  القذايف ل   (لكّْ ) أال يكونالسؤال اخلامس: 

هو دليل إثبات انعدام  (،عاماً  11طوال  )قّصة استّلئه على السلطة
اللثام كشف القذايف خائفًا من  املصادق فيما كان يُروى؟ أي أال يكون 

 ؛ فينكشف األمر الذي من أجله طرحنا هذه األسئلة؟عن الوجه
هي كاملفاتيح ف األسئلة ذاهتا؛تكمن يف  إجابات هذه األسئلةفإّن  لذاو 

 يف أقفاهلا.
فيه مخسة نقاط، كان اهلدف  القذايففخطاب ازواره الذي أعلن  وعليه

 من ورائها تقويض القيم اليت ترّسخ قيمة االحرتام، وهذه النقاط هي:
 تعطيل كافة القوانني اليت كان معموالُ هبا .· 
 .املرضىتطهري البّلد من مجيع · 
  .عبية إلعداء الشّ ية للشعب وال حرّ احلرّ  احلرية كلّ · 
 إعّلن الثورة اإلدارية.· 
 رة الثقافية. إعّلن الثو · 

تعطيل كافة القوانني املعمول هبا الذي أصدره القذايف لمر األ ولذا فإنَّ 
 ،اسملعرفته أّن القوانني وسيلة موضوعية لضبط النّ هو يف ذلك الوقت، 

القيم ة من القوانني املستمدّ وجعل سلوكياهتم رفيعة مبا تسّنه تلك 
ر يف الطرقات، وما وللمرو  ،من احرتام للعملعب اللييب احلميدة للشّ 

، واحرتام ملن يطالب والصغري واحرتام للكبري ،تقرّه من احرتام للمرأة
واحرتام للمال لواجبات، واحرتام ألداء اسؤولية، حلْمل املحبّقه، واحرتام 

، ولذلك أخذ عّد وال حيصىمّا يُ العام وامللكية اخلاصة والعامة، وغريها 
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يف  اً ظاهر  وردباخلروج؛ فما مدخًّل يسمح بالدخول منه وال يسمح 
، وما اللييب عبقيد على حرّية الشّ ال وكأهّنال القوانني تعطي :خطابه هو
لفوضى وتقّوض قيمة االحرتام بني تعّم ا أن يف خطابه هو:هو باطن 

ال يقاد إاّل  ه شعبٌ بناء الشعب اللييب الذي يعرف القذايف أنّ أ
يرونه رأس القيم كّلها، جاء وحىت ال يقاد به من قبل الذين باالحرتام، 

)السّيد( ومستهزئاً اليت حتملها كلمة لقيمة لمقّلًّل  إجراءاته التعّسفيةب
مستهدفاً بالذين يروهنا قيمة ويقفون دوهنا، ولذا فهو منذ البداية كان 

اس عن إرادة وطيب خاطر، وذلك لكي ال يقادوا النّ  القيم اليت هبا يقاد
، وهذا األمر إن حدث سيجد أحدًا حمرتمتقبًّل من ق بل أّي هبا مس

من منّصة احلكم الذي استوىل عليه  القذايف نفسه مرمّيًا على الّرصيف
 يف الظّلم.

القانون كان مرّسخًا لقيمة االحرتام، لذا جاء بذلك اخلطاب وألنَّ 
ليكسر تلك اهليبة اليت تضفي احرتامًا على القانون الذي استهدفه 

اس وبني ذلك هبدف تعطيل قيمة االحرتام بني النّ عطيل، و تّ القذايف بال
 ولة احملرتمة.قوانني الدّ  تصاغ يفالنظم اليت 

( املرضىتطهري البّلد من مجيع ّث جاء بنقطته الثانية اليت تنّص على: )
 ،وثقافية ،وعلم ،وفكر ،رأيأصحاب رضى كّل ويقصد مّا يقصده بامل

ى اليت جاء هبا وهي تعين دين. وبالتمّعن يف صفات املرضو  ،وسياسية
والدين( يّلحظ أنّه  أي والفكر والعلم والثقافية والسياسيةأصحاب الرّ )

قد وّجه خطابه ضّد القيم املرّسخة لقيمة االحرتام؛ فالليبيون بطبيعتهم 
حيرتمون أهل العلم، وأهل الفكر، وأهل الثقافة، وأهل السياسة، وأهل 

أي السديد، وهلذا أمر يف ذلك الدين، وغريهم من أهل التدبر والرّ 
اخلطاب بعدم احرتام من يكون صاحب فكر ورأي وعلم ومعرفة وثقافة 

 وسياسة ودين رشيد.
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احلرية  ية كلّ احلرّ الثة اليت أظهر فيها تأكيده على أنَّ ّما النقطة الثّ أ
؛ فهي نقطة متناقضة الداللة واملعىن، عبية إلعداء الشّ وال حرّ  ،عبللشّ 

عب اللييب، ويف عب هو الشّ قصود يف اخلطاب بكّل الشّ ذلك ألّن امل
عب عب يف اخلطاب هو الشّ ذات الوقت املقصود بكّل أعداء الشّ 

أنّه ال اخلطاب فاملعىن والداللة ترشد إىل مضمون يف حتليل اللييب، و 
عب اللييب نفسه، الذي ُسنت القوانني من عب اللييب إاّل الشّ للشّ  عدو

لعلماء واحلكماء واملثقفني ورجاالت الدين أجله، والذي منه جاء ا
والسياسة والفكر، ولذلك جاء اخلطاب بصيغة األمر الذي يتطّلب 

عب من خيالف ذلك ولو كان الشّ يف السجون الطّاعة وإاّل سيوضع 
وعليه سنبدأ ثورة ده بقوله يف ذات اخلطاب: )كّ أوهذا ما  اللييب بأسره.

والذي ليس معنا يبقى حتت  ،.. والذي يريد أن ميضى معنا ميضى.
أال خطاباً هذا مقطع منه (. ف ندوسه باألقداماالقدام ... والذي يتخلّ 

يكون دليًّل كافيًا على ما قام به القذايف من تقويض لقيم االحرتام 
يؤّكد الثة من خطابه هذه النقطة الثّ  ما ورد يفوالتقدير واالعتبار؟ وهل 

 !عبعب، وال حرّية إلعداء الشّ احلرّية كّل احلرية للشّ حبّق أنَّ 
أقول حبّق ال عّلقة هلذا بذاك، ولكن هناك عّلقة صرحية يف هذه 

، وهذه الصيغة ال خيالفين ية ألحد  الثة من خطابه بأنّه ال حرّ النقطة الثّ 
 ،لة واملعىننيت هذه النقطة على التناقض يف الدال، ولذا بُ احرتام فيها

اخلطاب مل يكن موّجهًا ألعداء  وكذلك حىت يف صياغتها، ذلك ألنّ 
عب بناء الشّ ج، بل كان املستهدف باألعداء هم أعب من اخلار الشّ 

 .عب(من كان من أبناء الشّ  )كائناً اللييب 
، ولكن لنفسه مر ال يوجد شعب يف أّي دولة معادياً يف حقيقة األلذا و 

اس حبسن نواياهم كوهنم تربوا على االحرتام أسلوب اخلطاب أخذ النّ 
اليت ترى يف  ،وفضائلهم اخلرّيةلذي تشرّبوه من قيمهم احلميدة ا

  .املتحدث صادقاً إىل أن يثبت غري ذلك



394 

 

من فبعد انتهائه من خطابه زّج بالكثريين  ؛وألّن القذايف غري ذلك
عب كما لشّ ية لكّل اى أنّه ال حرّ عل تأكيد وهذا ،نو يف السجالليبيني 

مل الذين أخذوا وزّج هبم يف السجون  وإاّل  ورد يف خابطه مبدينة ازواره،
 عب اللييب يف شيء!من الشّ  يكونوا

، اليت كان الثورة اإلداريةعلن فيها ابعة اليت أوهكذا جاء بنقطته الرّ 
واللوائح واخلروج عن كّل ما من املستهدف من ورائها تكسري النظم 

صاحب  ولة الليبية، وهذا دليل آخر على أنّ م يف بناء الدّ سه  شأنه أن يُ 
اخلطاب ال قيمة لّلحرتام يف قاموسه، وهلذا يوّجه خطابه ألولئك 

كوهنا   متمّسكني هبذه القيمة اليت تصّدعه كثرياً  وااحملرتمني كي ال يكون
، ومن هنا نعرف أّن فاقد االحرتام دائمًا يأمل أن ليهتشّكل خطرًا ع

اتساع إلفساده هبدف مّا يدعوه مسرعًا ؛ يكون غريه على غري احرتام
يف البّلد دائرة املؤيدين إليه. ومع ذلك عندما تتسع دائرة املفسدين 

 املفسد من قبل املفسدين بّل ْثن. يباعتكون النتيجة 
؛ فهو حتت مظّلة ما يف ليبيالقد فسدت اإلدارة حبكم القذايف وعليه: 

 ،وعمداء للكلياتللجامعة  ة عمداءلبالط جعلمساه باإلدارة الشعبية أ
بني املمرات ملقابلة الطلبة الذين يتولون عملية  ساتذة ميشوناأل وجعل

اإلشراف العلمي عليهم، وهبذه اإلجراءات اليت قّوضت قيمة االحرتام 
أصبح األمر وكأنّه معتادًا أن ال يكون ألساتذة  ،لألستاذ اجلامعي

الطلبة وتسليمها ألولئك  ،اجلامعات مكاتب يف مقابل طردهم منها
 .واألقسام هباالعمداء للجامعات والكليات وا الذين هم أصبح

وألّن املستهدف بتلك اإلجراءات التعسفية هو تقويض القيم اليت منها 
مبا مّسى  تسرّي اجلامعاتتوّلدت مكارم األخّلق، أمر القذايف بأن 

بّل دورات مياه، وكأن البشر غري وتكون اجلامعات  ،اإلدارة الذاتيةب
ولذلك ، واالستاذ، والعاملني، لبةللط بشر؛ فأين تقضى احلاجةال

هكذا أمر بقفل املساجد و قّوضت قيمة االحرتام بإجراءات تعسفّية، 
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)سوى وقت الصّلة( حىت ال تكون مأوى للمتعّبدين خاّصة أن ظروف 
 . احلياة جتعل من الّناس بني راحل  ومستقر وعابر سبيل

ًا لتقويض تلك القيم اليت عنوانًا مباشر  الثورة الثقافية هإعّلن وأخريًا جاء
 ، وهذا يعين أّن القذايف قد وّجهتنال التقدير واالحرتام من كاّفة الليبيني

ملن مل مباشرة ى اهلواء يف خطاب  نقل عل اإلهانة املباشرة جلميع اللييب
وذلك لكي تصل اإلهانة للجميع الذين قال هلم )احلرية  ،يكن حاضراً 

 . كّل احلرية للشعب(
ات الثورة الثقافية اليت جاء هبا القذايف يف خطابه مبدينة ومن منطلق

م ْن }مصداقًا لقوله تعاىل:  بغري حقّ  م اهللقتل النفس اليت حرّ  ،ازواره
ن ا ع ل ى ب ين  إ ْسر ائ يل  أ نَُّه م ْن قـ ت ل  نـ ْفًسا ب غ رْي  نـ ْفس  أ ْو ف س اد   ت بـْ أ ْجل  ذ ل ك  ك 

فنصب املشانق يف امليادين  .711{ا قـ ت ل  النَّاس  مج  يًعايف  اأْل ْرض  ف ك أ َّنَّ  
ق يوم العيد، اً، فشنق من شنطغيانًا لتكون درسًا أمام من يعصي له أمر 

يوم اجلمعة، وشنق  وشنق من شنق يف شهر رمضان، وشنق من شنق
صاص وهكذا بقية أيّام األسبوع شنقًا ورميًا بالرّ  من شنق يوم السبت،

كما أنّه مام املنازل،  وأويف اجلامعات ة ويف املعسكرات امّ يف امليادين الع
ويف هذا الفعل ، من دفن يف منطقته بعد أن دفنإىل نبش بلغ به الظلم 

 تاً حيًّا ومياإلنسان وحيرتمونه الليبيني املسلمني الذين يقّدرون  رسالة إىل
ه دمر القذايف جنأ، وهلذا حىت لألموات أن ال تستوقفهم قيمة االحرتام

، حىت ال يكون لدى الليبيني قبور األبطال وإخراج رفاهتم منها نبشب
 رموز حُتتذى.

قرب ولو قّوضه من قّوضه، قيمة محيدة ال ميكن أن يُ االحرتام ف وعليه:
ال يُفرض فرضاً، وإن فُرض فرضاً يكون الّسلوك الظّاهر غري وهو كذلك 
، وهلذا رضخت ئدمن، مّا جيعل اإلذعان هو السلوك الساالّسلوك الكا

أو حُتكم  ،الّشعوب العربّية قرون من الّزمن وهي تقاد استعماراً واحتّلالً 

                                                 
 .31املائدة  711
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من فرعون  وطاغية ودكتاتور ال يعرف لغة ملمارسة الدميقراطية إاّل 
والسياط يف حالة تنظيم اجملتمع املدين، والّرصاص احلّي يف  تاهلراوا

، ولكن بعد الصّ  حالة الرتّبع على قّمة ُسّلم السُّلطان بغري حوة حق 
امليادين العاّمة والّساحات العاّمة متلئة بالرّافضني صراحة ال  أصبحت
 ظام، النّ ظامعب إسقاط النّ الشّ رحل(، ولذلك عندما يقّرر )إتلميحًا 

وال قّمة للسُّلطان إاّل منه؛  ،فالّشعب قّمة وال قّمة تعلو عليه سقط؛ي
 قد اعذر من أنذر.و  ،عظوليّتعظ من يتّ  ،فليعترب من يعترب

القيم كوهنا ذات منشأ ُعريف ديين فهي ثوابت عنيدة ال تتغرّي ولذا ف
، ولكن يف  بسهولة، وال يقدر فرد على تغيريها مهما عمل من عمل 
دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع إْن امتلك أحٌد معطيات القّوة 

ك سيكون الرّفض فبإمكانه أن يعمل ما من شأنه أن يقّوضها، ومع ذل
واملواجهة والّصدام بني من يريد تقويضها وبني النَّاس إىل أن حيسم 

 األمر بالقّوة.
ومع أنَّ تقويض القيم مكن، إاّل أنَّه ال ينجح عندما تكون القيم مرضية 

 ،واإلقصاء ،إاّل بإجراءات تعّسفية ترتّتب عليها أفعال التكميم ،للنَّاس
وأحيانًا إىل  ،والزجه يف الّسجون ،والتقييد ،سفيهوالت ،والتحقري ،والتغييب

حّد بلوغ القتل. ومع كّل ذلك لن تتغرّي القيم وال تتبّدل بسهولة كما 
يعتقد من يستهدف تغيريها أو تبديلها كرهاً، ولكن رفع السقف إىل 
هذا املستوى يف مقابل املواجهة بالرّفض والتحّدي تنقبض القيم قليّلً 

 تّد كثرياً، مّا جعلنا نصفها باملقّوضة.بدالً من أن مت
فالتكميم وإن رأيناه مرتبطًا باألفواه إاّل أنَّنا غري غافلني عن كونه أكرب 
مقّوض لإلرادة، وأكرب كابح  حلرّيّة الّشعوب، ويف ذات الوقت حنن 
واثقني بأنَّ نتائج التكميم ال تكون إاّل يف غري املتوّقع بالّنسبة ملن قّرر 

 فعال التكميم كرهاً.ونّفذ أ
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القيم موروث اجتماعي وإنساين ُتستمّد من األعراف واألديان وألنَّ 
مادامت كّلما واملرشدة إىل القدوة احلسنة؛ فالقيم   احملتوية على الفضائل

برضا النَّاس، ومع ذلك فدوامها غري مطلق؛ فتتغرّي استيعاباً  حظيت
ة اإلنسان اليت جاءت ملتغريات العصور اليت ال تكون على حساب قيم

كما تنظم شؤونه ،  عّلقاته مع اآلخرين أقارب وأباعدالقيم لتنظم 
 االقتصادية والسياسّية واألخّلقية والبيئية.

رضية للنَّاس عن إرادة؛ فاملساس هبا ليس باألمر اهلنّي، 
ُ
ا القيم امل وألهنَّ

ّقع ولكن مع ذلك ليس باألمر املستحيل، وهلذا يف دائرة املمكن املتو 
تزويراً؛ فالصدق كونه قيمة مرضّية  وأّس حتسينًا متُ قد وغري املتوّقع القيم 

للجميع؛ فهو قيمة مأمولة؛ فريىب النشء عليها، لتكون املعامّلت بني 
النَّاس صادقة، وهكذا قيمة العدل والكرم والشورى واالحرتام والتقدير 

 ّشعوب.واالعتبار والكرامة وكّل القيم اليت رمست هويّات ال
 ولكن لسائل أن يسأل:
 مىت تزّور القيم وتقّوض؟

 نقول:
كما هو حال زين العابدين بن على يف   عندما يتوىّل األمر فاسدون

سد تونس، وحسين مبارك يف مصر، ومعّمر القذايف يف ليبيا، وبشار األ
طغاة فهؤالء ال عبد اهلل صاحل يف اليمن، وغريهم كثري؛ يف سوريا، وعلي

قدَّر من اجملتمعات واألمم والشعوب والّكاّفة؛ فيّتجهون  ال يقّدرون
ُ
امل

أوَّل ما يّتجهون إىل تقويض القيم اليت جتعل اإلنسان على اإلرادة حرّاً 
بقّوة القيم املقرّة له هبذا احلّق الذي مل  ،ويعمل ما يشاء ،يقول ما يشاء

 .  717املفسد والطاغية يرض  
مة العدل جتعل املساس بالعدل مساس فاألديان واألعراف اليت تُرّسخ قي

بأحوال األفراد واجلماعات يف الوطن من احلدود إىل احلدود، مّا جيعل 
                                                 

عقيل حسني عقيل، تقويض القيم )من التكميم إىل تفّجر الثورات(، شركة امللتقى للطباعة والنشر، بريوت،   717
 .73م، ص1177
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ُخطب احلاكم مؤيّدة هلذه القيمة، ولكن أفعاله مقّوضة هلا؛ فيعمل على 
تعيني حكومته من الذين سلوكهم متلؤه املظامل واملفاسد، مّا جيعل قيمة 

 :، وعلى رأس املنافقنيين ورافضنيمنافقني وفاسد العدل بني
الفرعوين الذي ال يرى إاّل ما يرى من جهة، ومن جهة الطاغية  أّواًل:

، أي هّم الذين  أخرى بعض املواطنني الذين يبادلونه نفاقًا بنفاق 
يظهرون له ماال يبطنون وذلك إىل حني أْن تسنح هلم الفرصة 

 باالنقضاض فيقتنصوهنا.
أفرادًا ودستورًا وقرارات وإجراءات  ة الطغاةحكوم لفاسدون وهمّ ثانياً: ا

 وأعواناً سواء من الداخل أو اخلارج حيث املصاحل تتبادل.
الذي يرفض  ،ثالثاً: الرّافضون وهّم املواطنون )الّشعب( مالك اإلرادة

ويتحّدى مع قبول املواجهة حىتَّ سقوط  ،الظّلم والفساد والّنفاق
الذي به نستبشر  ،سائد يف هذا العصركما هو الّشعار ال  ،الّنظام

اإلصّلح حىتَّ بلوغ احلّل الذي ال يكون فيه الطغاة وأعواهنم طرفاً 
 .711مقّدراً 

ا املعّرضة للتقويض من ق بل  إذن القيم مع قّوة بنائها ومتاسكها إاّل أهنَّ
الطّغاة، ولذا فهي تستبدل بغري حّق؛ فعندما تستبدل يصبح النفاق 

الصدق حىتَّ تكاد أن ال تعرف احلقيقة مع قرهبا سائدًا على حساب 
منك، وعندما يسود النفاق بني النَّاس بأسباب انعدام الثّقة حيث 

وكذلك الشبّيحة كما  ،العمّلء والبلطجّية كما يعرف يف مصر وليبيا
يقول أخوتنا يف سوريا، يصبح الكذب إىل جانبه سائداً جنباً إىل جنب 

ش وإباحة متلكات الّدولة، ومن هنا يصبح كّل مع التزوير واخليانة والغ
شيء بثمن؛ فالتعليم يزوَّر بإجراءات الّسلطة املنحرفة اليت ال ترى للوفاء 

 وطائفته، أو حزبه ،وأقربائه وقبيلته ،معىن إاّل الوفاء للحاكم وأسرته
وقلب  ،مجيعهم ال همَّ هلم إاّل الّنهب وتشويه وتزوير التَّاريخ وهؤالء
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واحدة بعد األخرى، ولكن عندما حيسم األمر بالّثورة الشعبّية حقائقه 
التَّارخيّية لصاحل أصحاب القيم احلميد كما ُحسم أمرها يف تونس ومصر 

، حينها تعاد كتابة التَّاريخ الذي لن جيدوا هلم فيه مكاناً، بل لن وليبيا
جيدوا خانة واحدة للكتابة عنهم سوى خانات الفساد وسجّّلته 

 .     713قةاملوثّ 
الفساد خروٌج عّما ترشد إليه القيم احلميدة اليت ارتضاها النَّاس "وألنَّ 

عرب التَّاريخ خري منّظم لعّلئقهم األسريّة والبدويّة والرّيفية واملدنّية جتاه 
ما جيب أن يُقال، وما جيب أن يُفعل، وما جيب أن يُعمل، وما جيب 

الذين يعملون على تسفيه ما  أن ُيسلك، لذا فإنَّ املفسدين فيها همّ 
تدّل عليه القيم من معان  رفيعة وأخّلق محيدة، وذلك بتقويضها 
باملفاسد من خّلل املناهج واملقّررات التعليمية املزّورة، ومن خّلل 

ليب العمل وتشريعاته القانونية اليت ال تصاغ وال تعتمد إاّل بالكيفية اأس
ّل قانون أو إجراء تقويض القيم ، الذي يستهدف بكطاغيةاليت يراها ال

من أجل أن مُتسخ شخصية املواطن ليكون بني يديه طائعًا خوفاً 
وطمعاً؛ فيقبل سياساته وينّفذ توجيهاته ويظهر له اإلخّلص حىتَّ يؤهله هُ 
طاعة له ومعصية هلل تعاىل، وهنا عندما يصل حال املواطن إىل هذا 

على حسابه أمر احلاكم بغري  احلال الذي يُعصى فيه أمر اهلل ويُطاع
، إال يكون ذلك أكرب دليل على تقويض القيم احلميدة ومن قبلها  حق 

 الفضائل اخلرّية اليت أمر اهلل هبا عباده.
به من شهوة؛ فيتظاهر  ميتلئن شّك مغرّت باحلياة الدنيا وما الطّاغية بدو 

ة، ولكن باإلميان الوايف والصدق الثّابت وطيب الّنفس والسلوك القدو 
يف حقيقة أمره يظهر ما ال يبطن؛ فهو لو كان كذلك ملا كان طاغياً. 

ويأمل أن ميتدَّ فساده ليلحق أوطان  ،يفسد يف األرض اليت حيكمها
ويتآمر على اآلخرين من  ،اآلخرين، يسفك الدماء يف وطنه بغري حقّ 
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أجل أن يسفك دمائهم، ولذا فهو كّلما عمل مفسدة يف الوطن اهّتم 
وهم ال عّلقة هلم بذلك، ومع ذلك ُتربق له برقيّات  ،خرون بالفساداآل

؛ مّا جيعله يأمر نافقني والذين يظّنون أنَّه مصلحالتأييد واملناصرة من امل
أجهزته بدفع النَّاس إىل اخلروج يف مسريات تأييد له؛ فيخرجون طوعاً 

 .711"وكرهاً 
تلق ملواطنيه حربًا مع وعندما حيّس الطّاغية اخلطر يرتّبص به الدوائر خي

كما فعل القذايف مع الشقيقة مصر واجلارة اتشاد، أحد الّدول اجملاورة  
 وهكذا دائمًا الطغاة يتحينون الفرص الرتكاب اجلرائم مع األقارب

وارتكاب كّل ما من شأنه أن يؤّدي إىل تكميم األفواه املطالبة  واألباعد
 ية.باإلصّلح ومارسة احلرّ 

 لسياساته واجههم بالّرصاص احلي نيرافض الطاغية ضدّ  واوإذا تظاهر 
حيث ال معىن لقيمة اإلنسان يف قاموسه األخّلقي، بل بعد أن يقضي 
عليهم مجيعًا يعلن عن عّلقات عمالة تربطهم مع األجانب أعداء 
الدين واألّمة والقيم احلميدة، وذلك لكي تّلحقهم اللعنات من أقاربه 

ّث من بعدها هُتّد منازهلم ومنازل من له عّلقة  وأجهزته وبقّية السّذج،
هبم، بعد أن يتمَّ سلب ما فيها من متلكات، وال حيّق أْن يلتفت أحٌد 
ملن تبّقى من أبناء ونساء؛ فلريحلوا إىل أيه مكان شريطة أن ال يقبلهم 
أحد من أقارهبم؛ فإْن أخذوهم وقّدموا هلم الّرعاية حلقتهم هم اآلخرون 

ملستوجبة إحلاق العقاب هبم، وهكذا الطغاة يّلحقون القيم الّتهم ا
 لتقّوض بإجراءات تعّسفّية.

بأن ال يقبل كما أنّه حد يستطيع نصحه،  ؛ فّل أطّاغيةوألّن احلاكم 
ملستشارين، بل ؛ فهو يرى نفسه يف غري حاجة نيكون له مستشاري

ليسرتشدوا وأفكاره  ،املستشارون العامليون هم الذين يف حاجة إىل رؤاه
يف حاجة للّنصيحة، بل النصيحة هي  مل يعدو هبا ويرشدون اآلخرين، 
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اليت يف حاجة إليه، ويا ليتها تفهم، لتأخذ مبا يرغب، ولكن احلمد هلل 
ا ال تفهم  .715أهنَّ

فإنَّ أوَّل مهّمة تارخيية للطغاة هي إيقاد نريان الفنت، بني املرء "ولذا 
 األبناء وبعضهم البعض، وبني اجلار وزوجه، وبني األبناء وأّمهم، وبني

وجاره، وبني الشرطة واجليش، وبني الطلبة والعمال، وبني القضاة 
والعدل، وبني التّجار وزبائنهم، وبني رجال األمن الداخلي واخلارجي، 
وبني كتائب اجليش وأمرائها، وبني املدير ومن يدير شؤوهنم، وبني 

ضر، وكذلك بني احلاضر التخطيط والتنفيذ، وبني املاضي واحلا
واملستقبل، مّا جعل الشكوك والظنُّون هي السائدة يف الوطن من 
احلدود إىل احلدود، وهبذه األعمال وما هو أكثر منها ينام الطاغية هناره 
هاينء البال، أمَّا الليل فانعدام الثّقة يف الكّل ال مينحه إاّل ساعة نوم 

 واحدة.
ف ميكن أن ُتسرّي األعمال هناراً؟ وكيف وألنَّ األمر هكذا حاله؛ فكي

خاّصة وأنَّه ميكن أن تنجز املهام من ق بل اإلدارة املوّقرة بالطّاعة املطلقة، 
( إاّل ارًا )والّنهار بالنسبة له سباتما مل يعرض هن ءال جيوز تنفيذ شي

فيفّضل أن تكون االحتفالية يف املسافة إذا كانت مناسبة احتفالية؛ 
)الذي من  إىل منتصف الليل )زمن استيقاظه( صباح العصرة من املمتد

  .بعده تبدأ الّسهرة(
كّل هذه اجلهود ُعمل هبا على تقويض القيم احلميدة، مّا جعل 
الثورات الشعبّية التَّارخيّية عازمة على تصحيح القيم معلومة مبعلومة، أي 

 تصحيح املعلومات اخلاطئة مبعلومات صائبة )حّجة حبّجة(.
أنَّ اإلنسان قد ُخلق يف أحسن تقومي، وألنَّه  التصحيح جج حُ وَّل اوأ

 ؟ 719"كذلك إذن فلماذا التكميم
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هذه جوانب من السلبّيات ال نقول إهّنا موجودة يف الّنظام وأجهزته 
الطاغية فحسب، بل هي موجودة يف عقل القائم على سّلم القّمة 

ته ورؤيته اخلاّصة وفق مصلحته ومشيئ ،الذي حيكم النظام ويتحّكم به
من األلف إىل الياء؛ فّل رأى إاّل رأيه، وال قرار إاّل قراره، وال سيد يطاع 

 أمره إاّل هو، وال هّم له إاّل التكميم.
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 قّوض 
  رادةإلاقيمة 

لقد عمل القذايف ما يف وسعه من أجل أّن يقّوض إرادة الليبيني، وذلك 
يبيني للة وأنّه يعرف أّن اصّ خا ،يةة بني اإلرادة واحلرّ ملعرفته للعّلقة املباشر 

رهًا ألّن ك .وعنوة رهاً لطة يف ليبيا كيعرفون أنّه قد استوىل على السّ 
ظام الذي اسقطه ليّلً لطة امللكية مل تسّلم له إرادة من قبل ذلك النّ السّ 

من قبل لطة عنوة حيث مل يتّم اختياره رأسًا للسّ و  ،عن حني غفلة
االقرتاع االنتخايب الذي ال يكون إاّل عن إرادة من الّشعب  صندوق

 .اللييب
وألّن اإلرادة قيمة محيدة إلظهار قّوة القول والفعل والعمل والسلوك مبا 

وذلك  ،ية، استهدفها القذايف بالتقويضميّكن املواطنني من مارسة احلرّ 
رضه ّي جهد يبذل إذا مل يعأل هتسفيهبسلبها من اجلميع من خّلل 

، فما بالك أن يكون حىت ولو كان متعّلقًا بأمنه اخلاصّ  ،صاحبه عليه
 وتلك املبادرة من أجل اجناز العمل وبناء ليبيا. ،ذلك اجلهد

ولذلك يرفض أّي اجتهاد من أّي كان؛ فاالجتهاد ال يراه القذايف إاّل 
ا مّ امتّلكًا لإلرادة، وهذه بالنسبة له جتعل صاحبها يف دائرة االهتام، 

االستمرار يف ذلك االجتاه قصائه من إأو  اإبعاد صاحبهالقذايف إىل  يدع
بإمّلءات إجرائية حتيده مجلة وتفصيًّل عن هنج هذا وذلك االجتهادي، 

 .جتهادة ثانية لّل، أو أن يعاقبه بوافر الشّدة كي ال يعود مرّ السبيل
وكثري من اجملتهدين يف ليبيا يف بدايات حكم القذايف جاءوه 

؛ فأخذ ، ورؤاهم ومشاريعهم، من أجل هنضة وطنهم ليبياباجتهاداهتم
تلك بتنفيذ أصحاهبا بعض وكّلف  ،والرؤى منهم تلك االجتهادات

على إسقاطهم فيها، شريطة أن  يثبت هلم أنّه قادرال لشيء إاّل ل ،املهام
أّن الذين  أمامهمليثبت  ،اسأمام أعني النّ يكون سقوطهم فيها 
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ال يفهمون كوهنم   هم ال يزيدون عن ورؤاهمتهاداهتم يستعرضون باج
  .شيئاً 

 فيجد املتتبع نفسهذلك هو تقويض القيم؛  وألّن املستهدف من وراء
، مرتفعةاجملتهد بداية تكون معنوياته  إذ نرى، أمام مشهد  من املفارقات
 ناً معنوياته يف احلضيض، ويكون ذلك ْث وهناية جيد نفسه ومعها

من  مل  س  التقويض ؛ فمن يقبل بذلك ة من قبل الطاغيةلتقويض اإلراد
ية الكاملة يف له احلرّ ف ه؛من مل يقبلو  ،الطاغية ومل يسلم من الّناس

ويف مقابل ذلك يسلم يف أعني ، قتيل   وأبني سجني   بديل  اختيار 
 . الّناس

ظاملة لن يكون أمامه عائقًا يف قهريّة من ميتلك القّوة بأساليب وعليه: ف
الذين ميتلكون اإلرادة إىل سّدة احلكم الطاغي إاّل أولئك  وصوله سبيل

، وقبيلة قبيلة، احلرّة؛ في توّجه هلم فئة فئة، ومجاعة مجاعة، وحزب  حزب 
دون شريك، وإاّل كّل منهم أمرهم وفرد  فرد ، من أجل أن يفوضوه 

سيدفع الّثمن غالياً. وهلذا أصبحت املبايعة من القبائل والطوائف 
 أنت(أنت )ماعات املدنية واحلضرية تتوافد على الطاغية لتقول له واجل

 وال أحد سواك.
مّت هذه املهّمة رأى نفسه أّن األمر ال ينبغي أن يقف عند هذا وبعد أن أ

احلد؛ فتوّجه بأموال الليبيني لشراء الذمم؛ مّا جعله قادرًا على شراء 
كما يشاء ملك  هبايعلت ،، فجاءت الوفود طائرة بعد طائرةالّناسبعض 
 امللوك.

، الذين ينبغي أن يكونوا أكثر متّسكًا بصّلهتمالبسطاء ون وحىّت املصلّ 
ّلة حمّمد عليه الصّ  يف ذكرى مولد نبّينا قذايفوفوداً ليصلي هبم ال جاءوه

 ّلم بغري وضوء.والسّ 
مع أّن اإلرادة قيمة محيدة، إاّل أّن السلوك أو الفعل أو العمل لذا و 

، املرتتّ  ب عليها قد يكون ذا أثر  موجب، وقد يكون ذا أثر  سالب 
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الذين اهتدوا اختاروا اإلصّلح واإلعمار والبناء والفّلح سبّلً، ولذلك ف
والذين ضّلوا وطغوا اختاروا الفساد واإلفساد وسفك الدماء بغري حّق 

الّصراع والّصدام بني املصلحني واملفسدين دائماً  ومن هنا أصبحسبيّلً، 
إىل أن حيسم األمر الذي به تتخّلص الشعوب من أولئك  ،شتدّ ي

ك ال ختيفك كثرهتم؛ فهم ، ومع ذليف أوطان التكميم ثركُ الظلمة وهم  
 .قوطمبعطيات السّ  نهلو مجيعاً مؤ 

الذين متّكنوا من االستيّلء على مقاليد السُّلطة يف بلداهنم حكموا ف
ق ال  ف ْرع ْوُن م ا س إاّل ما يرى، }الذي ال يُري النَّا الفرعونالنَّاس بإرادة 

؛ فهؤالء ال يرون 711{أُر يُكْم إ الَّ م ا أ ر ى و م ا أ ْهد يُكْم إ الَّ س ب يل  الرَّش اد  
ومن خيالفهم يف رؤاهم ضّل، ومن يضّل عن  ،شيئًا يعلو على رؤاهم

حىتَّ إقصائه  ،واملكر والدسائس ،رؤاهم املخالفة للحّق تواجهه املكائد
ان بتلك القوانني ، ليدتلفيقاً  همن التهم اليت تلّفق ل عدد  لّبس بأن يُ  بعد

جل الطاعة للطاغية وعدم التويّل عن كّل أمر  يراه، وألنَّ اليت ٌسّنت من أ
هذه األفعال مضادة لنواميس احلياة وُسننها الطبيعية، رفضتها اإلرادة 

 كة سنني طويلة.لذي كّبلها عن احلر رت القيد ااإلنسانية بعد أنَّ كسّ 
رفض بقّوة اإلرادة كّل أسباب القيود  ،ولذا عندما بلغ اإلنسان الصحوة

،  والطوق يف األعناق ،من أمر بوضع القيد يف األيديرفض وعللها، و 
وظهر عاري الصدر لقبول ؛ كّل من قّيد النَّاس هبا كما أنّه رفض

 ،احلياة فطلب الّشعب )املوت( فكانت لهاملواجهة وإن كانت رصاصاً؛ 
بعد أن اسرتجع أنفاسه بذلك الربكان العظيم الذي ثار يف تونس 

عوب حىتَّ ثارت الشّ  ،وتناثرت محمه إرادة يف كّل نفس يف الوطن العزيز
غاة وأسقطت من أسقطت، ورّحلت من رّحلت، على أولئك الطّ 

فإّن الشعوب إذا ما وهكذا قربت، وقربت من وحاكمت من حاكمت، 

                                                 
 .19غافر  711



406 

 

غاة واحدًا بعد يتها اليت تسقط الطّ امتلكت حرّ  امتلكت إرادهتا
 .719آخر

وعليه: لقد انتهى زمن األوامر، زمن: ليس لك إاّل أن )تسمع وتطيع(، 
وجاء زمن فّكر، ثّ عليك بالتفكري فيما أنت تفّكر فيه حىت تبلغ احلّل، 
ولذا فمن حّقك أن تقبل، ومن حّقك أن ترفض، ومن حّقك أن 

 تضيف جديداً مبدعاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .779املصدر السابق، ص   719



407 

 

 ض قوّ 
 التقديرقيمة 

غري، م الصّ عب متماسك الُعرى؛ فيه الكبري حيرت عب اللييب شالشّ 
غري حيرتم الكبري، والّرجل حيرتم املرأة، واملرأة حترتم الّرجل، واجلار والصّ 

 ناطة به، ولذلك فكّل الليبينيحيرتم جاره، واملسؤول حيرتم املسؤولية امل
أهّنم حيرتمون قبل كّل ذلك الدين الذي ارتضوه حيرتمون الوطن، كما 

ّلة كما أُنزل على النيب اخلامت سيدنا حمّمد عليه الصّ و  ،مصدرًا للتشريع
 ّلم. والسّ 

إاّل أّن ومتّسك هبا نال التقدير من اجلميع،  بع هذه القيمتّ من أومع أنَّ 
يل ايستحّق التقدير غريه، وبالتّ  اً يرى أحدال كان القذايف يف زمنه  

وترتك أثرًا به  ،تبلغ مداهابالتقويض كي ال  استهدف القيم احلميدة
 التقدير.متام  هأفرادو عب اللييب الشّ سر أُ ينال 

رطة اللذان يؤّسسان على الضبط وحسن التنظيم مع وحىت اجليش والشّ 
وافر التقدير استهدفهما القذايف بالتحقري، كي ال يُقّدر من ينتسب 

حىّت أو  ،تهأو سريّ  ،غري مقّدر من أفراد كتيبته إليهما، فأصبح الضابط
من لذا كانت رؤى القذايف ال تقّدر إاّل إدارته، و  وووحدته أعبته شُ 

ومن يتطاول منهم على مرؤوسيه ؛ على مرؤوسيهمن األفراد يتطاول 
االستمرار يف مع  جهزة األمن املراقبة ألولئك القادة،إىل أيكافئ بنقله 

أصول  املنحرفني عناملتطاولني أولئك ق بل من هلم تقدمي االستفزازات 
 من سبيل. القيم احلميدة والفضائل اخلرّية وما هتدي إليه

لكي وهكذا يف سبيل تقويضه للقيم، يتّم اختيار الوزراء من قبله، 
مبا ميليه عليهم من شخاصهم، وذلك يُتفهههم بذلك االختيار يف أ

تصدر هلم إاّل منه، ومن ثّ  ال إجراءات حتت مسمى التوجيهات اليت
قد تّفه قيمة القذايف اليت هم على رأسها. وهبذا يكون  تتّفه الوزاراتُ 

عية ال ينبغي أن يُقدر، ما جيعل بقية الرّ وملا جيب أن يقّدر التقدير ملن 
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وزارته برؤية املقّدرين، وهذا من وجهة نظره ال جيعل لتنظر للوزير وال 
وبالتايل يسلم  ،على تويل هذه املهام احملّقرة زونالليبيني يتحفه املواطنني 

، حيث ال أحد بعد ذلك حيلم بأن يكون على منهم وتسلم سلطته
ما كان سوى  ،مقتصرة عليه وحده دون غريه اليت يراها ،سّدة احلكم

 بنائه من بعده.يأمله أل
تهدف قيمة التقدير بالتقويض؛ فكان على رأس ما القذايف قد اسوألّن 
 ،مهنة التدريس واملدرس القائم عليهاه من قيم مقّدرة هي: قيمة قّوض

ني الذين يقومون وجتاه املربّ  ،جتاه املهنةإجراءات مبا وّجهه من وذلك 
على اإلدارات التعليمية  نقلبوايلالطلبة  دفع دعاه إىل ؛ فهذا األمر هبا

من نهم ال من أجل أن ميكّ  ،باملدارس واجلامعات واملعاهد العليا
املهنة ، ولكن ألجل أن يكسر هبم هيبة كما يّدعي  يف اإلدارة اركةشامل

 من قبلهم وقبل اآلخرين. واملدرس املقّدر
بات : أّن مرتّ للقذايف مني للتعليم مبدينة طرابلس قلتة وأنا أمرّ فذات 

رفع مرتباهتم؛ فهم يف ؛ فل م  ال تُ شراء بدلة يلبسوهنااملدرسني ال تفي ب
، مّت قلت هناك من املدرسني بأسباب احلاجة بعد أمّس احلاجة لذلك

إىل بيع الفحم يف أسواق  اً أن يقوم بأداء مهنة التدريس يلتجئ مطرّ 
 .الفحَّامني

 ومن قال لك أّن بيع الفحم عيب.  فرّد على وهو منتفض بقوله:
قلت: مل يكن عيباً، ولكن مهنة التدريس تتطّلب أن يكون املدرس 

ه ال الفحم سيجعل مظهره وكأنّ  إاّل أنَّ ومظهره،  وسلوكه قدوة يف فكره
من تلك اإلجابة اليت قاهلا لكن عّلقة له مبن يؤّدي مهنة التدريس. و 

 .أنّه لن يكون للتقدير مكانة وال مستقبّلً يف سياستهعرفت منتفضاً 
نيل التقدير ال يكون إاّل مبا يبذل من جهد محيد جتاه األنا وألّن 

عندما يّلحظون ما يبذله اإلنسان من جهد يف واآلخرين؛ فاآلخرون 
أو يف سبيل زيادة اإلنتاج  ،سبيل الرّقي األخّلقي والرّقي العلمي واملعريف
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ويف  رونه تقديرًا عالياً،يقدّ  ،واإلصّلح واإلعمار والبناء بشكل  عام
ن الذين يفسدون يف تكرّبي واملمقابل ذلك ال يقّدرون الضالني والطَّاغني

 األرض. 
ون من إصّلح؛ فّل شّك أنَّ املفسدين يغتاظنَّ األمر بني إفساد و وأل

أولئك اجلاّدين واملتمّيزين، مّا جيعل املواجهة والصدام والصراع بينهم 
على أشّده، وعندما يتوىّل أمر قّمة سّلم السُّلطان من بني هؤالء الطّغاة 
؛ فّل استغراب أن حيدث ما حيدث من إفساد وسفك دم  بغري  طاغ 

ن من قبل اآلخرين ما  استغراب أن يلحق أوليك املقّدريحّق، وال
يلحقهم من إقصاء وإلغاء وتسفيه ملا يقولون أو يفعلون ويعملون، بل 
وما يلحقهم من عقاب ماّدي )ضرب سجن قتل( إاّل من هاجر يف 
أرض اهلل الواسعة، شريطة أن ال يقع بني أيدي طاغية ذلك البلد أو 

ما يّلقيه مّا هو غري متوّقع الذي من بينه  فيّلقيه ؛ليهالوطن املهاجر إ
ويسّلم إىل ذلك الطاغية  ،للبلد الذي هاجر منه اضطراراً  كرهاً أن يعاد  

ماق األمل ينزف دمًا أو الذي ال يسرتيح له بال إاّل بعد أن يراه يف أع
 .719ل املشنقة درساً أمام اجلميعخيتنق حبب

وأعماله ومسلكه، كيف ميكن أن يقّدر!  قّمة ُسلطان هذا حاله وأفعاله
ا  ومع ذلك بعض النَّاس قادرون على التبّدل فينافقونه بدرجة وكأهنَّ
حقيقة، ولكن يف حقيقة األمر من وراء ظهره هم مجيعًا يتغامزون 

وهم يرتّبصون الغتنام الفرصة مىت ما سنحت،  ،ويسخرون ويستهزؤون
 لشهادة.فتكتب له ا ؛والبعض منهم يقبل بالتضحية

ولذا فإنَّ الطّاغية الذي اعتلى قّمة السّلم السُّلطاين دائمًا هو خيتنق من 
أن ينال غريه تقديراً، سواء أكان املقّدر فردًا أم مجاعة أم جمتمعًا أم أّمة 

وألبنائه  ،بأسرها، حيث ال وجود للتقدير يف قاموسه األخّلقي إاّل له
يلته تقديرًا ميّيزها عن قبائل وزوجه من بعده، ّث ال عيب أن تنال قب
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ومكونات اجملتمع الذي ال تساوي إاّل نقطة يف حبر مكّونات 
 .  771الّشعب

فالتقدير قيمة محيدة مُتيهز من جيب أن مُييَّز مبا عليه من مكارم أخّلق 
وقدرات ومواهب تفيد األنا واآلخر، مّا جيعل لكّل خصوصّية خاصّية 

العرتاف، ومع ذلك جند لكّل قاعدة تستوجب التقدير واالحرتام وا
شواذ، وأكرب الشاّذين اجلّاحدون، وأكرب اجلّاحدين الذين يعرفون احلّق 

 ،وينكرونه ويلبسونه باطًّل كما يفعل الذين حيتكرون مقاليد الّسلطة
خوفًا من ظهور املتمّيزين عليهم مبا هم عليه من متّيز يستوجب التقدير 

ك يف كثري  من األحيان يتّم التخّلص ال يستوجب اإلنكار، وفوق ذل
 من املتمّيزين خاّصة الذين متّيزوا فكراً وعلماً وتقوى وُحسن تقومي.
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 ض قوّ 
 االعتراف قيمة

أّن االعرتاف باجلميل مجيل، واالعرتاف باحلّق حّق، والوضوح بني  مع
يعرتفون بذلك، الطغاة ال فيما يتشاركون فيه شفافية، إاّل أنَّ املتشاركني 

منها هم وهلذا يسعون دائمًا إىل إنكار حّق األخرين، من أجل أن حيرمو 
 وعدواناً. ويأخذوهنا ظلماً 

وألّن االعرتاف باآلخر، وما له وما عليه، وما يبذله من جهد هو قيمة 
ف هلم يعرت  محيدة، لذا جند الكثري من األبناء جيتهدون من أجل أن

به من  يتمّيزونمبا  ، وذلكبأهّنم متفوقون ن والزمّلءاآلباء واملدرسو 
 مّا يدعون املراتب األوىل على أقراهنم، ملكات وقدرات جعلتهم يتبوؤ 

 ،والشّد على أيديهم ،املقّدرين ألمهية التمّيز إىل االعرتاف  هلم بذلك
بلوغ املواقع اإلدارية واملهنية والعلمية اليت من  من أجلمساندهتم و 

تناط  اليتوقدراهتم يف أداء املهام  ،ظهار مهاراهتمخّلهلا يستطيعون إ
 هبم بنجاح متمّيز. 

من نيل االعرتاف  يتمّكنأمام اآلخرين  اً من يبذل جهدًا متمّيز فوهلذا 
 منهم مع وافر التقدير عندما تكون مقاييسهم موضوعية.

ويعرتف  ،اإلنسان بأمهية وجود اآلخر األمر الطبيعي أن يعرتف ومع أنَّ 
 ، إاّل أّن القذايف على سلوك  وأفعال  وأعمال  متمّيز  ه من جهد  ذلو مبا يب

ال مام هلذه القاعدة األخّلقية؛ فهو ال يرى األفراد و معاكسة بالتّ 
بني يديه، يستخدمها كما عب بأسره إاّل أداة الشّ وال حىت  اجلماعات

ملن يقّدم عمّلً  بقول شكر ةحدوا ولو مرّة ينطق فمه، وهلذا مل يشاء
احمللية  أو حيّقق فوزرًا علميًا أو مهنيًا على الساحة ،اجحًا من الليبينين

  الدولية. أو
أقول هذا وأنا أعرف م الشكر إاّل له، ولألسف قدّ يُ ولذا فهو ال يرى أن 

كر هلل تعاىل؛ فبالنسبة للقذايف ال يعرتف بأحد  يعرتف بأحد  أن الشّ 
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، وللدين وللوطن ،يةوللحرّ  ،همعاد  ل يعّده ،آخر غريه، ومن يعرتف بغريه
وهلذا مل يعرتف  ألنّه يرى هذه ال جتتمع إاّل يف شخصه. ؛لعرفوا

  بشيء ميكن أن يكون هلم. القذايف لغريه
 إثباتية تستوجب وجود اآلخر الذي له من األمهّية االعرتاف قيمةوألنَّ 

رغب هي القيمة االنتشارية اليت يما يساوي أمهّية وجود اآلخرين؛ ف
تربط الفرد باملنزلة، لكلُّ يف نيلها من الكله، وهي القيمة احلميدة اليت ا

إاّل أنَّ  ،وتربط اخلصوصية باملكانة، ومع أنَّ العبودية مستهدفة بالتحرير
، ومن يقبل جة قد يقبل بأن يكون عبداً لغريه من البشرالذي جتربه احلا

ألجل أنَّ  بذلك ستكون أحد مستهدفاته عمل ما يرضي سّيده، وذلك
يعرتف له سّيده بأنّه عبُد خملص وناجُح يف طاعته. ولذلك فإنَّ مجيع 
النَّاس يريدون نيل االعرتاف من اجلميع؛ فالوالدان على سبيل املثال 
حياوالن أن خيلصا يف رعاية أبنائهم، وذلك لكي يناال منهم االعرتاف 

م صاحلون مصلحون، وهكذا حياول األبناء أن يكونو  ا صاحلني لكي بأهنَّ
ينالوا االعرتاف أوَّاًل من أبائهم، وثانيًا من اآلخرين، وهكذا املسؤول 
الدميقراطي يكّد وجيد مع وافر الشفافّية لكي ينال االعرتاف مّن تربطه 
هبم عّلقات املسؤولية الوطنّية، ويف مقابل ذلك حنتفظ بأنَّ لكله قاعدة 

ا جيب االعرتاف به حيث احلّكام الطّغاة ال يعرتفون مب ،شذّ 
 . 777لآلخرين

فمن الضرورة أن ُيشع ر  املسؤول مواطنيه أفرادًا ومجاعات بأمهّيته "إذن 
ومساحته وحلمه ولني  ،وعدله ،بإحقاقه احلقّ وذلك مسؤواًل مقّدراً، 

كي يعرتف له مواطنوه الذين ارتضوه ح كمًا مبقدرته على العمل   ،جانبه
وفقًا لقواعد الدستور  ،ّل حدود إىل الّنهايةواملشاركة والّتفاعل والعطاء ب

 . 771"حيث ال تغييب وال إقصاء وال حرمان ،املشرّع من قبل اجلميع

                                                 
 .739املصدر السابق، ص   777
 .711ص  املصدر السابق،  771
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م هذا درس من دروس التَّاريخ يف الّزمن )اآلن( ولك ن الطّغاة يبدو أهنَّ
، بل منهم من زاد ضّلاًل وطغيانًا يف سفك دماء الّشعب لن يّتعظوا

فليمت من ميت، ولُيهتك يعنيه يف شيء،  بغري حّق؛ وكأن األمر ال
عرض من يُهتك، ويعاق من يعاق، وهُتدم مساكن أو تدّمر على رؤوس 

 ّسمت البّلدها؛ فاألمر ال يهم، وكذلك بالنسبة إليه حىت ولو قُ يساكن
فيها ولو طاغيًا ًا رئيسأن يكون  عنده املهم ذلك ألّن ؛ يهّمه فّل شيء

 اركاهنا. أو حىت على ركن  منخيمة على 
ويزّورون فهم يبّدلون هؤالء الطّغاة ال يقبلون االعرتاف باآلخر، وألنَّ 

من أجل أن يبقى ، كّل ما من شأنه أن جيعل للبعض اعرتافاً وميسخون  
مّا جعل القذايف يّدعي لنفسه أنّه سّيد ، عليهماالعرتاف مقصورًا 
ختضع له  ،ال مثيل لزعامته وزعيموملك امللوك، ، سائد، وقائد ملهم

بتخطيط  من ق بله ، هذا ما كان جيريالرّقاب وال ختضع رقبته ألحد
 أنّ  ،مقصود، ولكن ما جرى يف دائرة غري املتوّقع الذي مل خيطط له

؛ فكان ملن خلفه م1177 فرباير 71خضعت كرهًا إلرادة ثوار  رقبته
 هنايةأّن  ويعترب ويّتعظ، ولكن يبدخلفه كان  ليت الذي منآية، ويا 

فنهاية زين ال تكون آية إاّل بنهاية كّل منهم؛ غاة يف هذا العصر طال
دون قيد  أو شرط  مع آية برحيله العابدين بن علي يف تونس، كانت 

إىل السعودية حيت  ،الثورة الربكانتونس رافقته من وافر الشتائم اليت 
يّتعظ يعرتف و اضطرارًا وألسباب إنسانية. ومع ذلك مل ت طائرته حطّ 

ن جاء الدور عليه من بعده، وهو حسين مبارك، الذي كانت هنايته م
هي األخرى آية ملن بعده؛ فأصبح سجينًا وعلى سرير الضعفاء يُنقل 
من حماكمة إىل حماكمة؛ فذلك الطاغية الذي ال يستمع إاّل لكلمة 

الكلمة اليت يف زمانه كانت ال تقال إاّل له، هذه حاضر )أفندم(، 
يف ال تقال تكرارًا م 1177يناير  15ثورة  دبعيف مصر أصبحت 

الدور  الذي جاء القذايف ومع ذلك مل يّتعظ منه،إاّل جلسات احملاكمة 
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وهكذا  ، آيات خمتلفة عّما سبقها كانت هنايته آيةفعليه من بعده؛ 
كانت هناية على عبد اهلل صاحل آية مشّوهًا بأثر القذائف اليت حلقته 

جعلته يتلّمس شعر رأسه أثناء التوقيع وكأن  مباشرة، ومذاًل باشرتاطات
 األرض غري األرض والسماء غري السماء. 

، ولذا فنحن يف ونيّتعظال وهكذا آيات االتعاظ تتعّدد، ولكن الطغاة 
انتظار اآلية اليت ستكون درسًا لطاغية سوريا بّشار األسد، وهي ال 

 درساً.ستكون  احمالة إهنّ 
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 قّوض 
 االعتبارة قيم
مرتكزًا من املرتكزات األخّلقية الرئيسة  ال شّك أّن قيمة االعتبار تعدُّ 

، وهلذا تؤخذ العربة االسرتشاد مبن يكون قدوة حسنة لغريه اليت هبا يتمّ 
اريخ يف صفحاته. وألّن خري من تلك املواقف والشواهد اليت حيملها التّ 

ة ال يرون خصمًا وال عدًواً من يعترب هبم هم صنّاع التاريخ، لذا فالطغا
ما يف  وهلذا يبذلون ،حىت ولو كانوا شهداء يف القبوراع صنّ الإاّل أولئك 

وسعهم من أجل طمس ما يرتكه األبطال من تاريخ، وهذا ما فعله 
ضريح شيخ إاّل بعد أن أزاح نفسه تقبله القذايف الذي مل ينم نومًا 

رمز جهادهم  نالليبيو من مكانه الذي اختذه عمر املختار الشهداء 
 التارخيي ضّد الطغيان.

خذون عربهم من تاريخ الشهداء وألنَّ القذايف يعرف أّن الليبيني يتّ 
تار، الشهيد البطل عمر املخخّلفه هلم  مااريخ واجملاهدين وعلى رأس التّ 

حاول ما استطاع إليه سبيل أن يقّوض تاريخ الشيخ الشهيد عمر فقد 
بيه أل، يف مقابل عرضه ا سطّره من تاريخبالتشكيك فيماملختار، 

ابن جماهد أصبح بقراره ، وألنّه وال جماهد يساويهموأعمامه جماهدون 
فقد أصبح هو ملك امللوك، ومهندس النهر الصناعي العظيم، والقائد 

من أفواه  يتسّوهلااإلسّلمي، والقائد األمي، وغريها من األلقاب اليت 
 . ة وليس اعتباراً قال له منهم سخرياس؛ فتالنّ 
ال يوجد يف قاموسه مفردة لغويّة هبا ميكن أن يعطي االعتبار ملن  قذايفال

ُتظهر املكانة وتُعطها ملن يستحّقها من قيمة االعتبار يستحقونه؛ ف
أّما ، ، ولكن هذا ما مل يقبله الطغاةاألفراد واجلماعات واجملتمعات

ظر عّمن هو ذو مكانة النّ الشعوب بقيمها احلميدة ال تغفل وال تغّض 
أخّلقية؛ فاملكانة يُلتفت إليها وهي ال ، أو فكرية و أو علمية ،اجتماعية
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خُتفى، والقاعدة تقول: )اعتربين أعتربك، وإذا جتاهلت وجودي أجتاهل 
 وجودك(.

ّصل القيم والفضائل حقائق ثابتة يف األقوال واحل كم االعتبار يؤ وعليه: 
ات البشرية، وهبا يتّم نيل االحرتام والتقدير واألفعال واألعمال والسلوكيّ 

م يف حالة متاثل قيمي مع من ُتكوهن   من الذين سامهوا يف غرسها أو أهنَّ
 .773كربيائهم

وألنَّ االعتبار قيمة؛ فبه يتّم االتّعاظ وأخذ العرب من التَّاريخ وما تُقّدمه 
 ،ناحل كم من مواعظ حسنة، وهلذا أصحاب البصائر هم الذين يعتربو 

وهم الذين جيب أن يعتربوا ألهّنم قادرون على بلوغ املعرفة الواعية اليت 
هبا يتّم التمييز احلّق، وهلذا كان اخلطاب من اهلل تعاىل موّجه ألويل 

ُوا  .771اأْل ْبص ار { أُويل   ي ا األبصار، }ف اْعت رب 
 وهنا فنيل االعتبار قيمة تربط اإلنسان باحلقائق االجتماعية اليت جتعل

الفرد وكأنّه أّمة، أو وطن حباله، أو دين بكامله. وهلذا يصبح الّشرف 
والوطن واألّمة والّدين من املكوهنات الرئيسة لذات الفرد الذي يقبل أن 

وأْن  ُيضّحي يف سبيلها؛ فاالعتبار يرّسخ  ،ينتهج خريًا من أجل أّمته
األمم، اليت ل كربياء األفراد واجلماعات والّشعوب و اهلويّة اليت تشكّ 

يخ تأخذ بالفضائل اخلرّية والقيم احلميدة، وتعترب من قّصص وعربه التَّار 
من الثوابت املستوعبة للّزمان  من أجل أن تبين حضارة مستمّدةً 

 واملكان. 
ولذا فلن يكون لإلنسان اعتبار وكرامة إذا ُحر م  من مارسة حقوقه 

يستوجب تفطني األفراد إىل  وتأدية واجباته ومْحل مسؤولياته بإرادة، مّا
أمهّية الفضائل اخلرّية والقيم احلميدة اليت جتعلهم مستخلفني يف األرض 

  .775وال سافكي دماء بغري حقّ  ،مصلحني ال مفسدين فيها
                                                 

 .757املصدر السابق، ص   773
 .1احلشر  771
 .751املصدر السابق، ص   775
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يف القول  ،القدوة احلسنةحُبسن اخلُلق، و  وعليه: فاالعتبار ال يكون إاّل 
فإنَّ  ؛يعترب األنا اآلخرويف مقابل ذلك إن مل والفعل والعمل والسلوك، 

األمر سيفسح جماالت متعّددة وواسعة للرّفض والتمّرد والثورة اليت متّكن 
الذي به يتمّكنون من  ،الرّافضني للظلم والظاملني والطّغاة من بلوغ احللّ 

ومحل مسؤولّياهتم عن إرادة؛  ،وأداء واجباهتم ،مارسة حقوقهم
فسّيًا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وكذلك فيتخّلصون من ذلك املؤمل سياسيًا ون

 .779ذوقّياً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .751املصدر السابق، ص   779
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 ض قوّ 
 قيمة المشاركة
ضهم اس سيأخذون مبا حيره القذايف يف معظم سياساته إذا شعر بأّن النّ 

ض يصبح أّول منقلبًا على ذلك احملرّ ينقلب على نفسه و ، حقيقة عليه
حدة عربية؛ فهو إليه من و  ا كان يدعوعليه، وإليكم خري مثال فيم

، مّا جعل وهذا ما كان يّدعيه ،احملّرض على وحدة العرب ولو بالقّوة
زون بني هذا واملواليد اجلدد الذين ال مييّ  والبعثيني الناصرين والقوميني

وذاك، يهتفون ويسعون جاّدين من أجل حتقيق هذه املطمح العريب، 
رب مع مصر فيفاجئهم حبرب  مع مصر العروبة، وما أن تنتهي احل

يفاجئهم ببشائر حرب  مع تونس الشقيقة، وما أن تنتهي يفاجئهم 
تلك املؤامرات  باختّلفات على احلدود مع اجلزائر الشقيقة، إىل جانب

وكذلك إخوتنا يف دول اخلليج،  ،خوتنا يف السوداناليت استهدف هبا إ
 خوتنا يف اململكة املغربية.وإ

 ولسائل أن يسأل:
 ض؟ملاذا هذا التناق

 أقول:
 دفٌ اهلكان من شعارات للوحدة العربية  ما يطرحه القذايف ألّن حقيقة 

املتمّسكني بوحدهتم  ،تقويض البعد الوطين عند الليبيني :هومن ورائه 
هبا يتمّيزون كما غريهم يتمّيز  اليت ،الوطنية واالجتماعية واحلضارية

ه بعيداً، ورمى بفخلع الزي اللييب من على ظهره، ، يف أوطانهعنهم 
وبدأ يرتدي الربنوس املغاريب، وأحيانًا العمامة السودانية، وأحيان أخرى 

؛ االنتماء الوطين عند الليبينيإضعاف  العباءة اخلليجية، وذلك هبدف
ي وحدة يقوّ أن ما من شأنه  حذف من املناهج واملقررات الدراسية كلّ ف

اليت هي  لوحدة العربيةا جتاهكّل ما يشّدهم بدهلا  ، ونشر الوطنية الليبيني
عندما شعر بأّن الليبيني قد لكن ، و حقيقة مأمولة عند العرب مجيعاً 
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 مشروع هطرحب ماتدون مقدّ وب، أسرع أصبحت اجتاهاهتم وحدوية
بعد أن خلع ذلك ، وحّشد هلا كّل اإلمكانات، الوحدة األفريقية
تلك العباءة و  ،الرائعة وتلك العمامة السودانية ،اجلميل الربنوس املغاريب

األصيل فوق ذلك الزي اللييب واحدًا ، ووضعها كومًا الرفيعة اخلليجية
الذي سبق له خلعه. وارتدى تلك املّلبس املزخرفة باأللوان الفاقعة اليت 

 جال أم أهّنا مّلبس للنساء؟ن هل هي مّلبس للرّ ها الليبيو مل يعرف
 ولسائل أن يسأل:

على حساب الوحدة ألفريقية يعرض القذايف مشروع الوحدة ااذا مل
 العربية؟
 أقول: 

قابلون اس بطبيعة القذايف اليت قلنا عنها أنّه إذا عرض مشروعًا ووجد النّ 
حىت ال يكون  له، و عارضنيمتجهون إليه، يصبح هو أّول املو عليه أ

، جاء مبشروعه للوحدة األفريقية اليت يراها خري وسيلة الليبيون وحدويني
للوحدة  ومبادئ قول الليبيني من شعارات وهتافاتحملو ما علق يف ع

، ولكن هبدف األفريقينيالعربية، ذلك املشروع مل يكن لغاية الوحدة مع 
حمو ما علق يف أذهان الليبيني من مفردات للوحدة العربية. وهلذا عمل 

ة، ولكن يف دائرة ما يف وسعه من أجل أن ال يكون لليبيني قضيّ  القذايف
واحدة؛ فكانت  م  وأ احد  و  يون وكأهّنم أبناء أب  ان الليبغري املتوّقع ك

 هي القاضية. قذايفعلى ال
مات مشاريع القذايف دون وبناء على هذه القاعدة، جاءت مقدّ 

  استثناء، خمالفة بالتمام إىل نتائجها.
وهلذا كّلما طرح القذايف مشروعًا حيّشد له وحيّرض عليه ال ليشيء إاّل 

هم يف ي، ولكي يلهال يكونوا مشاركني فاعلني كي ليبينيليجهد ال
، وهلذا حكم الليبيني بلون  واحد، بعد أن حّرم أنفسهم أو يف اآلخرين

 األلوان األخرى.أّي لون  من األخذ ب
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فتح اجلمعيات  االشرتاكي فاستبشر الليبيون الّرمحة، مشروعه عرض
إىل أن يصل   سمالتشاركية؛ فعّلم الليبيني الوقوف يف الطوابري حتت الشّ 

كّل منهم حسب دوره املصطف من أجله إىل أخذ نصيبه الذي ال 
 يلبسون ليجعل الليبينيفتح األسواق االشرتاكية  رمق أسرته، وهلذا يسدّ 

لونًا واحداً، ونوعًا واحداً، ويأكلون أكًّل واحداً، ويف املقابل حُيرمون مّا 
ومع ذلك استبشروا  بله،يرغبون ويشتهون وهو احملّرم استرياده من ق  

وشدوا على بطوهنم؛ فكانوا ناراً حتت الّرماد، يف  ،االنعتاق، فاستعصموا
فأكلت األخضر واليابس، هبا ترّسخت هويّة  ؛أّول هبة نسيم اشتعلت
 ة. بّل هويّ  وقرب القذايفالشعب اللييب التاريخ، 

ار القذايف مبشروعه االشرتاكي مع شركائه املعلن عنهم وغري لقد س
ملعلنني، وألنّه اشرتاكي فأّول خطوة خطاها التخّلص من شركائه أّوال ا

أ بتقدمي أبنائه لوراثة حكمه بأّول، إىل أن خلت له الساحة، فبد
 .االشرتاكي

أمامه كان العائق الوحيد وألنّه اشرتاكي فهو ال يثق يف أحد، وهذا املربر  
ه؛  أن كرب أبناؤ اكية معّلقة إىللقيام دولته االشرتاكية؛ فبقيت االشرت 

 ليكون على رأس االشرتاكية من بعده.  خوة األشقاءإلفاختار كبري ا
رفع ثّلثة شعارات  ،استّلم مهامه االشرتاكيةبوعندما بدأ الوريث 

 يعوينإن مل ُتط :بقولهمن قبله ه اكية تضاف إىل تلك اليت رفعها أبو اشرت 
 :ها الليبيون بثّلثةفّل حتلموا أيّ 

 .: سيحرقـ النفط والغاز
 .: يتم إلغاؤهاـ التعليم والصحة

 .م ليبياتقسّ  :وطنيةالـ الوحدة 
خوة القراء بنصيحة ورّدة فعل؛ التاريخ تؤخذ العرب؛ فأذكهر اإل وألنَّ من

احملّنكني يف السياسة، خوتنا املصريني إفالنصيحة ُقّدمت للقذايف من ق بل 
ورّدة الفعل ملتمّيزين؛ بأن يكون لديه جمموعة من املستشارين الليبيني ا
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)أنا الذي يستشريوه الّناس، هي تلك اإلجابة اليت قاهلا القذايف وهي: 
 وليس أنا من يستشري الّناس(. 

سع دوائر اس، هبا تقوى الروابط وتتّ املشاركة قيمة محيدة بني النّ  ومع أنَّ 
يتكّلمون عن جعلهم هذا ما ال يرتضيه الطغاة، مّا لكن ، و معارفهم

ة املشاركة وكأهّنم ُرسلها، ويف املقابل هم الذين يعملون ما يف أمهيّ 
  أو على األقل تقويضها. ،قضاء عليهاوسعهم من أجل ال

لمهم  وعليه: فاملشاركة وفقًا لّلستطاعة قيمة محيدة بني النَّاس يف س 
يف قوله تعاىل: وحرهبم، وهلذا جاء أمر املشاورة بني النَّاس مشاركًة 

. أي شاركهم يا رسول اهلل يف األمر الذي 771اأْل ْمر { يف   }و ش او ْرُهمْ 
يتعّلق هبم، ذلك ألنَّه حّق هلم؛ فإن شاورهتم متّكنوا من اختاذ القرارات 
الصائبة والصادقة، وإن مل تتّم مشاركتهم؛ فلن تعرف حقيقة مواقفهم 

 ُشور ى من األمر الذي ينبغي أن يكون بينهم شورى }و أ ْمرُُهمْ 
نـ هُ   .779ْم{بـ يـْ

وعليه: فالّناس جمعولون على املشاركة جعًّل؛ فبدوهنا لن يبلغ النَّاس إىل 
يف  وااملشاركة حّق كفله الّدين للنَّاس كّلما اشرتكف وهلذاما ينبغي بلوغه، 

أو أيه أمر  من  ،أم اقتصاديّاً  ،أم اجتماعّياً  ،أمر  سواء أكان أمراً سياسيّاً 
وتسود إاّل بذوي العّلقة، ومع أنَّ  األمور اليت ال ينبغي أن تكون

املشاركة حّق وفقًا لألمر املشرتك بني من يتعّلق األمر هبم، إاّل أنَّ 
البعض حيرم البعض اآلخر تغييبًا وإقصاًء وحىّت قتًّل لكي ينفرد باألمر، 
ولكن إن ق ب ل من ق بل أن يكون خاضعًا له فعليه بإظهار الطّاعة التَّاّمة 

وإاّل فمصريه   ،الذي قّرر االنفراد باألمر كرهاً  ،لطّاغيلذلك الظامل ا
 .779من الذين سبقوه كمصري غريه
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ولكن النَّاس كّل النَّاس ال ميكن أن جيمعوا على قبول الّرضوخ حتت 
وبني قابل  متكّيف   ،أقدام الطّاغية الظَّامل؛ فهم بني رافض  ومتمّرد  وثائر  

 بني خوف  وجنب .وبني منافق   ،مع األمر الواقع ظلماً 
وألنَّ النَّاس يتفرّقون وهم أيضًا قابلون ألْن يُفرّقوا عنوة؛ فإنَّ الطغاة 

أنَّه كّلما ازداد تفّرق النَّاس ضعفوا ووهنوا واستكانوا، ولذا  يعرفون جّيداً 
 .711فهم يعملون ليّلً هناراً على مزيد  من الفرقة، حىتَّ بني املرء وزوجه

مهية املشاركة يف تقوية وحدة النَّاس ومجع مشلهم وألنَّ الطغاة يعرفون أ
وزيادة موّدهتم لبعضهم بعضاً؛ فهم ال يستشعرون أمنًا على ُسلطاهنم، 
ذلك ملعرفتهم أنَّ توادد الّشعب يدفعهم إىل صناعة مستقبلهم املشرتك 
األفضل، وألنَّه املستقبل األفضل؛ فهو بالّنسبة للطاغية هو املستقبل 

قلق، ذلك 
ُ
ألنَّ النَّاس إْن اجتمعوا فّل ميكن أن تكون هلم أولّوية غري امل

التخّلص من الطّاغية ونظامه الذي متلؤه املظامل، وهلذا كّلما أحّس قّمة 
تدخّل  ،ّسلم السُّلطان الطّاغي بتقارب ومشاركة بني البعض من النَّاس

يأملها لفّكها بإشعال نريان الفتنة بني من كانوا مشرتكني، وعندما تشتّد 
أن تزداد شّدة؛ فيسجن من يسجن ويقتل من يقتل بدعوة فّك املواجهة 

 .    717هواالقتتال، وحياكم من حياكم بقضاة منحازين لسياسات
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 ض قوّ 
 قيمة المشاورة

خوتنا ذي قاله القذايف إىل من نصحه من إانطّلقًا من ذلك الّرد ال
زين ليكونوا مستشارين له يف يّ املصريني باختيار جمموعة من الليبيني املتم

أنا الذي يستشريوه الّناس، وليس تناول القضايا احمللية والدولية بقوله: )
عب بناء الشّ د عرف الواعون من أ( من هذا الرّ أنا من يستشري الّناس

اللييب أّن دكتاتورية جديدة ستلد يف بّلدهم، وهلذا بدأت حماوالت 
منذ العام األّول الذي استوىل فيه  االنقّلب على تلك األفكار الطاغية

 لطة يف ليبيا.على السّ القذايف معّمر 
ويقال: أنّه ذات مرّة استشار أحد أقاربه الذي مل يدخل املدرسة يوماً 
واحدًا من عمره، بقوله له: مباذا تنصحين أن أحكم ليبيا؛ فّكر صاحبه 

 قليًّل، ثّ قال: عليك باخليمة.
 ... لقد انقذتين، إهّنا الفكرة العظيمة(  لقد انقذتين)قال القذايف: 

ولة الليبية يف زمن القذايف إاّل للدّ  شعارٌ  ومنذ ذلك اليوم مل يستقرّ 
 بالنسبة له: مّا تعنيه اليت تعين  ،اخليمة

 * ال لّلستقرار.
 ال للبناء.  *
 ال لإلعمار. *
 . والثقافة ال للحضارة *
 ال للتعليم الناجح. *
 آلخرين.ال لّلعرتاف با *
 ال العتبارهم.  *
 ال للتخطيط االسرتاتيجي. *
 ال للتقّدم. *
 ال للتغيري. *
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 * نعم لسياسة املرعى.
ومع أّن القذايف يرى نفسه يستشار وال يستشري، إاّل أنّه قد وثق يف 

يوم  لمن ذلك العّّلمة الذي مل يدخل املدرسة وال  ،تلك االستشارة
 جيعله بقربه ليقوم مبهّمتني أساسيتني مها:واحد  من أيّام عمره؛ فقّرر أن 

 دنا.جداالشاي على احلطب كما هو حال دار أأن يعّد له  *
أن يكون مستشاره يف القضايا االسرتاتيجية وعّلقاته مع األفراد  *

 والقبائل والوزراء وكذلك القضايا الدولية والعاملية.
شار املقّرب قال وذات مرّة والقذايف يتذّوق الشاي من أيدي ذلك املست

 ملستشاره: أنا استشريك، وأنت من تستشري؟
 القبيلة.قال املستشار: استشري املقرّبني فقط من 

 ؟مل تكن كّل القبيلةوملاذا 
والد وأ ،فّلن بيتو .... فّلن ائلة)ع : أنت تعرفقال املستشار

....، وكذلك عّّلن؛ فكيف يب أن أنصحك هبم( فهؤالء ال ثقة فّلن
 لون خطراً عليك.فيهم، وسيشكّ 

قال القذايف معك احلق. ولكن عليك بتوسيع دائرة املستشارين منهم، 
 وعلي بتسخريهم ووضعهم حتت املراقبة.

فرح املستشار هبذه املوافقة؛ فاستدعى جمموعة من املستشارين الذين 
؛ فكان منهم )املغين، والّدرباك، كيف يف شرب الشاي املعجون()هلم 

عند اج، أّما ل، والقرداش، والغزال، والنسّ وحّّلب األب واملفنت، واملفسد،
 عاء أمراء كتائب األنيابداحلاجة يف القضايا العسكرية يتّم است

 (.لّلستماع وليس لّلستشارة
د شويه أو طبخه، من يُرا طبخ كلّ ى ويُ شو وعليه: يف هذا اجمللس يُ  

ية واحمللية وهلذا كانت سياسات القذايف ناجحة على كّل املستويات القبل
 والدولية والعاملية.
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مم ملناقشة زيارته لأل ،بني ما نصحه به مستشاره اخلاصّ ويقال: أّن من 
وسط قاعة االجتماعات  ما يشاء أن حيذفه يفذف أن حياملتحدة 

مّزق ميثاق فأخذ القذايف هبذه االستشارة وعمل هبا؛ ف باألمم املتحدة؛
ذي يعرض فيه القذايف دولة الكتاب األبيض الحذف حدة و األمم املتّ 

 سراطيل(حتت مسمى )دولة إ جديدة جتمع العرب مع اإلسرائيليني
 سراطيل(.لدولة إ) :اجلديد االسمولسائل أن يسأل عن هذا 

مستشاره الذي يقال ذات  هذا االسم استمّده القذايف من فمأقول: 
سراطيل؛ فأخذ ة، يريد أن يقول دولة إسرائيل؛ فقال خطأ دولة إمرّ 

بيضاً، لتكون مستشاره، وجعل له كتابًا أ مفالقذايف هذا املسمى من 
 ولة هي احلّل من وجهة نظره.تلك الدّ 

فرت( أي فعندما يريد القذايف أْن )يسّ ؛ مستشاريهلسنة ونظرًا لفصاحة أ
أو حىت  ،، أو أحد وزرائهاألمنيةساء أجهزته يستهزئ بأحد  من رؤ 

طارئة االستشاري يف جلسة يستدعي جملسه  ،يف من ضيوف ليبياض
ى من ألداء هذه املهّمة عملياً، حول مائدة الشاي املعجون؛ فيتلقّ 

ساسها ستمّدة من تلك الّصفات اليت على أى تلك االستفزازات امليتلقّ 
 مّت اختيار املستشارين. 

هي حّق ساع األمر؛ فة تّتسع دوائرها باتّ املشاورة قيمة استيعابيّ  وألنَّ 
مستوى من مستويات األمر اجلماعية  ق األمر به على أيّ لكّل من يتعلّ 

ويف أيه مكان وزمان، واملشاور هو املوصوف باملشاورة اليت  ،واجملتمعية
، 711أخذ الرأي بعد تبيان األمر واستيضاحه }و ش او ْرُهْم يف  اأْل ْمر {هي 

يتعاظم كونه قيمة محيدة ال يقتصر الشورى مفهوم  على أنَّ  وهذا يدلّ 
وأيه عدد   ،ى فئة أو مجاعة دون أخرى، بل الشورى حّق لكّل النَّاسعل

، ولذلك فممارسة املمكن املتوّقع  وغري املتوّقع ميكن أن يكون يف دائرة
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ذا ال أمر )أي أمر( إاّل للجميع الذكور واإلناث، وهل حقي الشورى 
 . ويُعظَّم بالّشورى

ـــ ال يقرأ وال  ّر()أرحم من قّر وو  أيّة شورى؟ هل هي شورىولكن 
كما هو حال ذلك املستشار وجملسه املوقّر، أم أهّنا املبنية على ـــ   يكتب

حكم الواسعة، اليت بدوهنا يسود  التخّصص واملعرفة واخلربة والتجربة
ملطلقة، والقبيلة ا الفرد املطلق، واألسرة املطلقة، واجلماعة املطلقة،

اخرتاق حكمها  هنايات كانتاملكّونات  جميع هذه ؛ فواحلزب املطلق
، وهلذا تزداد التأزُّمات حلقوق اإلنسان وكرامته استعبادًا وإذالاًل وقهراً 

، أي ال ة والثروةّل مكان حملتكر للّسلطولذا ف تأزُّمًا والشّدة أكثر أملاً.
مكان للطّغاة واملتجرّبين واملتكرّبين والظّاملني واملفسدين يف األرض 

 .713والفاسدين
من بني من يتعّلق األمر هبم تُعد خري مّكن  للّناس الشورى  فإنّ وعليه: 

 مارسة احلكم على قاعدتني رئيستني مها:
 ـ إحقاق احلّق. 7
 ـ إقامة العدل. 1

، أي ال والقّوةوفقًا هلاتني القاعدتني ال مكان حملتكر للّسلطة والثروة 
سدين يف األرض مكان للطّغاة واملتجرّبين واملتكرّبين والظّاملني واملف

 والفاسدين، ولذا ال طاعة ألحد  على أحد إاّل يف حالتني مها:
ْيه   * ْنس ان  ب و ال د  ن ا اإْل  طاعة أويل األمر يف غري معصية اهلل تعاىل، }و و صَّيـْ

يل َّ مح  ل ْتُه أُمُُّه و ْهًنا ع ل ى و ْهن  و ف ص الُُه يف  ع ام نْي  أ ن  اْشُكْر يل  و ل و ال د ْيك  إ  
رُي و إ ْن ج اه د اك  ع ل ى أ ْن ُتْشر ك  يب  م ا ل ْيس  ل ك  ب ه  ع ْلٌم ف ّل   اْلم ص 
نـْي ا م ْعُروفًا و اتَّب ْع س ب يل  م ْن أ ن اب  إ يل َّ ُثَّ إ يل َّ  ُهم ا يف  الدُّ بـْ ُتط ْعُهم ا و ص اح 

ُعُكْم ف أُنـ بهُئُكْم مب  ا ُكْنتمَّ تـ ْعم ُلون    { .م ْرج 
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طاعة أويل األمر منكم، وهؤالء ليس هم أويل أمركم؛ فالفرق كبري بني  *
أويل األمر منكم، وبني أويل أمركم؛ فأويل أمركم هّم الوالدين أو من 
حيّل حمّلهم من األخوة واألقارب الذين يتعّلق األمر هبم، أمَّا أويل األمر 

آم ُنوا أ ط يُعوا اللَّه  و أ ط يُعوا  منكم مصداقًا لقوله تعاىل: }ي ا أ يُـّه ا الَّذ ين  
ْنُكْم ف إ ْن تـ ن از ْعتمَّ يف  ش ْيء  فـ ُردُّوُه إ ىل  اللَّه  و الرَُّسول   الرَُّسول  و أُويل  اأْل ْمر  م 
ٌر و أ ْحس ُن ت ْأو يًّل{ ؛ فهم  يـْ ر  ذ ل ك  خ  إ ْن ُكْنتمَّ تـُْؤم ُنون  ب اللَّه  و اْليـ ْوم  اآْلخ 

أو عقد  ،أو قانون ،أو عرف ،ليتموهم أمركم وفقًا لدستورالذين أو 
اجتماعي وإنساين، مّا جيعل طاعتهم طاعة لألمر الذي هو منكم، 
وفقًا للّصّلحيات واالختصاصات واحلقوق والواجبات واملسؤوليات 

 املوثّقة واملشرّع هبا.
ثّ تّلها  وألنَّ الّدين احلّق من عند اهلل؛ فاهلل تعاىل أوجب طاعة الّرسول

بطاعة أويل األمر من النَّاس طاعة يف غري معصية هلل، ولذا فإنَّ قوله 
ْنُكْم( ال تعين أويل أمركم، فأويل أمركم تعين من يتوالكم  )و أُويل  اأْل ْمر  م 

فهي  ؛بالّرعاية والعناية كالوالدين واألخوة الكبار، أمَّا أويل األمر منكم
ألنَّ يتولَّوا رعاية األمر الذي هو منكم، تعين الذين اخرتمتوهم طواعية 

 ،أم خارجية ،أيه أمر منكم سواء أكان سياسة داخلية :وهذا األمر هو
أم حرباً؛ فالذي اخرتمتوه لذلك عليكم بطاعته يف األمر الذي  ،أم سلماً 

اخرتمتوه من أجله، وهذا يعين ال طاعة له يف غري األمر الذي متَّ اختياره 
ًا راعياً. ولكن هناك من يوىّل على األمر فينقلب على ليكون عليه وليّ 

من أولوه رعاية األمر الذي أولوه عليه، مّا جيعله خيطو بأّول خطوة 
لتغيري الّدستور أو العمل بقانون الطواري؛ فيقمع الّشعب بكّل الوسائل 
املكّممة لألفواه املطالبة باحلرّية، ويغرّي عناوين اإلدارات واملؤّسسات،  

ما يغرّي املسؤولني من مسؤولني هلم من القدرات واملهارات واخلربات ك
ما يكفي إلدارهتا بآخرين أزالم ليس إاّل؛ فيويّل على النفط من ال عّلقة 
له بعلم النفط وسياساته، ويويّل على التعليم من مل يتأهل حىتَّ 
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بالشهادة اإلعدادية، ويويل على الّصحة من ختّصصه جغرافيا، وهكذا  
كّل شيء يتغرّي بغري حّق لتصبح املظامل هي السائدة وآالم الّشعب 
وأوجاعه تتضاعف، والرّفض جنباً إىل جنب  معها يتضاعف إىل أن يبلغ 
السيل الزبا؛ فيهب الّشعب بأسره غضباً من أجل كرامة جرحت، وهويّة 

 .711طمست ودين ُشّوه، وقيم قّوضت
م وفّكها 7/9/7999ليبيا  لطة يفايف على السّ نقلب القذلقد اوعليه 

ه وحده، دون أية يمن ملكها، وجملس شيوخها ونواهبا، فكانت بني يد
، سوى تلك اليت اختار هلا مستشاره اخلّاص ،وأيّة مشاورة ،مشاركة

عاماً، وأصبحت  11وبذلك أصبحت ليبيا حبيسة حكم الفرد املطلق 
هزّه، واقتلعه الشورى فيها مقّوضة إىل أن تفّجر ذلك الربكان العظيم ف

من جذوره، ورمى به يف قاع البحر، وأعلن أنّه ال حكم بني الّناس إاّل 
 .الّشورى
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 ض قوّ 
  المساواةقيمة 

املساواة تعين ما تعنية ال متييز بني حّق وحّق، وذلك ألّن احلّق واحد ال 
 لحّق، وهذهب وجود حمق  ليتعّدد، ولكن املساوة بني حّق وحّق تتطلّ 

ن ال يّتقون املعضلة؛ فاألفراد واجلماعات الذي على املستوى البشري هي
، ومن هنا تّتسع دائرة احلّق ينحازون ل غريه، أي ينحازون بباطل 

الصدامات والصراعات بني األفراد واجلماعات والقبائل والشعوب 
 واألمم، كما أهّنا تتسع أكثر بني احلاكم واحملكوم.

العدل دون استثناء، لذا فهي  ميع على خطّ وألنَّ املساواة تضع اجل
هم حىت يتّم الوقوف ن معاآلخرين متساويون ر رفض من ق بل الذين ال يتُ 

على  مستولياً القذايف ومن هنا جاء ، جبانبهم على خط العدل املستقيم
شعارات املساواة بني الّرجل ل رافع ، وهوم7/9/7999يف السلطة 

، واملرأة اليت جل الذي ال يلديض، والرّ الذي ال حييض، واملرأة اليت حت
فهو يريد أن حيّقق  ؛املساواة أجلوألنّه كما يّدعي جاء من ؛ تلد

يك الذي ال يبيض. وبعد ة اليت تبيض والدّ جاجبني الدّ حىت ما املساواة 
من  عنه، والتفت من صّفقصّفق له استماع اجلميع إىل خطابه هذا 

 ول.من حا ، وحاول االنقضاض عليهالتفت
 ذاألوىل؛ فكان من ام حكمهوألّن البعض حاول االنقضاض عليه يف أيّ 

امه األوىل متمّسكًا بالقّوة من أجل املساواة اليت ال يرى أحداً يساويه أيّ 
بني  اهلوة وسيعفيها، وألنّه ال يقبل بأحد  مساويًا له، عمل على ت

اليت يّدعيها ة عمله من أجل حتقيق املساوا ومّا كي ال يتساووا؛  الليبيني
بني الليبيني: قبول اجملندين ضباطًا للكليات العسكرية من األقارب 

الليبيني ، يف مقابل حرمان احملدودين وبعض من أقارب الشركاء ،قبلياً 
 اآلخرين الذين ال عّلقة هلم هبذا وذاك.
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ّث من أجل املساواة جعل االحتاد االشرتاكي هو اللون الوحيد لليبيني، 
 اللون. ذلكالزّج يف السجون بكل  من يتخذ لوناً غري  يف مقابل
الثورة الشعبية من أجل املساواة؛ فأوقد أعلن م 7913يف عام وبعدها 

هبا نار الفتنة بني الليبيني، وذلك من أجل ترسيخ اللون الواحد؛ ما 
 دعاه إىل الزج باملخالفني للرأي الواحد يف زنزانات السجون.

 ،كهاع القوانني اليت جتيز أخد املنازل من مّلّ ومن أجل املساواة شرّ 
الكتاب األخضر البيت لساكنه؛ فكانت ليكون من وجهة نظره يف 
اشتعااًل بأخذه  ، وهكذا نار الفتنة ازدادتاملساواة بني الليبيني نار فتنة

 تلك املصانع اخلاصة من املالكني هلا من الليبيني.
ح الذي خترج بأسبابه املرأة سلّ عب املعلن قيام الشّ ومن أجل املساواة أ

املكانة اليت وضعت فيها احرتامًا وتقديراً عن من منزهلا احملرتمة واملقّدرة 
 ،؛ فحّول هبا املدارس واجلامعات من منابر للعلم والبحث العلميعاليني

 هي ليس إاّل.إىل ثكنات عسكرية ختضع لألمر والنّ 
نته عائشة متساوية مع ومن حرصه على اتساع دائرة املساواة جعل اب

 بنائه دون أن جيعلها متساوة مع بقية الليبيات والليبيني الكرام.بقّية أ
 أمولة مع تغرّي أطوار احلياة،املدائماً ؛ فهي املساواة بني النّاس قيمةوألّن 

باملواطنة  اً فهي ترتبط ارتباطًا مباشر  وتنوّع احلاجات وتنوّع مشبعاهتا؛
املساواة قيمة محيدة جيب أن تسود ولذلك ف. وحقوق الّناس وواجباهتم

ولكن التدخّل التعّسفي من القذايف جعل من الليبيني من ، بني املواطنني
بّل حدود، ومنهم من حيرم من املشاركة يف احلكم، ومنهم من حيكم 

ل به غى فيحكم مبا مل ينز يزج به داخل اجلدران سجيناً، ومنهم من يط
 اهلل من ُسلطان. 

اخللق كّل اخللق غري متساوين من حيث تنوّع اجلنسيات ومع أّن 
، وكذلك القدرات واللغات واأللوان والديانات واملذاهب والتنظيمات

، إاّل أهنم متساوون خلقًا كوهنم ُخلقوا على ُحسن واالستعدادات
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يف أوطاهنم لتكون  ال يتساوون ، ومبا أهّنم متساوون خلقاً، فل م  التقومي
رة ومتارس من قبل اجلميع، يف مقابل واجبات تؤّدى هلم احلقوق ميسّ 

 ومسؤولّيات حُتمل دون أن حيرم أحد من محلها؟ ،من قبلهم
 قول:أ

أمر املساواة ليس بسيطاً، بل أنّه أمر معّقد بتعّقد السياسات واملذاهب 
واآلراء اخلاّصة اليت يوّد أصحاهبا أن تسود على حساب خصوصيات 

كمون شعوهبم دون أن ينظروا إليهم بعني اآلخرين، ولذا فالذين حي
واملصاحل املشرتكة مع اآلخر  ،األقارب والبطانة الّضالة حيث ،املساواة

الذي مبشاركته يصبح مفّضًّل على املواطن، هبذه النظرة يوّجه املواطن 
طاغيًا كما هو امل الذي تربّع قّمة الّسلم الّسلطاين أنظاره للحاكم الظّ 

لكان ناظراً  ،قول يف نفسه لو كان حّقًا حاكماً وهو يحال القذايف 
جلميع املواطنني مبنظور كّفيت املساواة، وألنَّ احلاكم الظامل ال يرى 

 سياسة فأّول ما يقدم عليه من أفعال إفسادية أن يتبىّن  ؛للمساواة قيمة
ب واألقارب، )فّرق تسد( أي أنَّه يتوّجه إىل إيقاد نار الفتنة بني األقار 

أوقد من بعدها  انطفأت نارٌ مّا جيعله كّلما  ؛باعدينهم وبني األوكذلك ب
 بل الّشعبة، اغالّشعب ليس غبّيا كما يظن الطّ  نرياناً، ومع ذلك فإنَّ 

متسامح مع أيه فتنة يعرف أنَّ الطّاغية هو من أوقد نارها، ومن هنا 
 . 715تبدأ القطيعة مع الطّاغية خطوة خبطوة

 ل  أن يسأل:ولسائ
مّا جيعل املساواة  ؛طيعة دائمة ولن تنتهي بني احلاكم واحملكومهل الق

 أمراً ال يتحّقق، أم أّن لكّل بداية هناية؟
 نقول:
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ق واحد، وألنّه واحد، ينبغي املساواة هي أساس اخللق البشري؛ فاخلال
واحداً أحداً؛ فسيظل اخلّلف، ولن  دْ بُ عْ واحداً أحداً، وإن مل يـ   د  عبُ أن ي  

 واة.تكون املسا
وعليه: فاملساواة احلّق قيمة محيدة كوهنا تُعطي الفرصة للجميع يف 
التعليم والعمل وحّق التمّلك دون حرمان ألحد  من أبناء الوطن، وترتك 

ة التمّيز دون متييز ألحد  على أحد ، حيث ال استغّلل وال يهلم حرّ 
ستعداد إقصاء وال تغييب وال حتقري، بل الكّل وفق القدرة والتهّيؤ واال

، هذا واإلمكانات والظروف والنوع )ذكر أو أنثى( يف الفرص متساوون
رأس السلطة الطاغية يف ليبيا، وإذا مل على القذايف مثل إذا مل يكن 

لطة الطاغية يف تونس، وإذا مل رأس السّ على زين العابدين مثل يكن 
 .لطة الطاغية يف مصررأس السّ  علىمبارك مثل يكن 

اة قيمة تستوجب االنتشار بني املواطنني، إاّل أن انتشار و اومع أّن املس
ساب انتشارها، مّا جعلها سجينة كغريها من   قّوضني هلاامل كان على ح 

، ولكن إن تدّخل من تدّخل حتت أّي عنوان من عناوين املساجني، 
الفساد؛ فلن تكون املساواة قيمة محيدة بني النَّاس، مّا يؤّدي إىل 

 م واالقتتال حبّق يف مقابل من هّم على غري حّق.اخلّلف والصدا
وألّن األمر كذلك فّل مساواة، بل ستكون السيادة ملن ميتلك القّوة حبّق 
أو بغري حّق، ولكن لكل  هناية غري متساوية؛ فمن يكون على غري حّق 
ستكون هنايته ال خري فيها، ومن تكون هنايته على حّق فسيكون يف 

  .719مرضاة اهلل
 
 
 
 

                                                 
 .719املصدر السابق، ص   719



433 

 

  قّوض
 العدلالحكم  قيمة

احُلكم وفقًا ل ما جيب هو قضاء ال مُيّكن منه إاّل عادل، ووفقًا ل ما ال 
القذايف وزين العابدين ومبارك وعلى صاحل وبّشار بلغه فقد جيب 

به تنتظم وتصلح يعمهون؛ فاحلكم  يف طغياهنممن هم وغريهم 
العمار  األحوال والعّلقات السّكانية أو تفسد؛ فإن صلحت كان

والبناء والّرخاء عّلمات دالّة على وجوه النَّاس وأنفسهم اليت متلؤها 
السكينة والطمأنينة، وإن فسدت كان الشقاء والضّلل واألمل عّلمات 
دالة على وجوه النَّاس الذين ميلؤهم القلق والشقاء، ويف كلتا احلالتني  

ن يف غري مرضاته، كّل ُحكم  زائل سواء أكان يف مرضاة اهلل، أم أنَّه كا
سابه ثواباً طيّباً   أم عقاباً شديداً. ،ولكن لكل  ح 

ولذا فإنَّ للحكم وظيفة تؤّدى مبسؤولية عندما تكون املسؤولية مناطة 
من قبل الذين يتعّلق أمر احلكم هبم، وال يؤّدى هبا إن كان احلاكم 

 منصَّباً بالقّوة.
رضي هو الذي يسود باحُلجَّة اليتو 

ُ
يد احلّق ألصحابه كلَّما تع احلكم امل

فاحلكم إْن فقد ُحجَّته فقد شرعّيته، وإْن فقد شرعيَّته ظُلموا، ولذا 
 وجب التغيري.

يكون احلكم ُمرضيًا عندما يكون مبعطيات شرعّية ودستوريّة وقانونّية، و 
 .711وال يكون ُمرضياً عندما يكون بغريها

عية بأمور النَّاس وفقاً فاحلكم قيمة محيدة عندما يؤّسس إرادة وإدارة وا
ملا جيب واإلقدام عليه، وما ال جيب والتوّقف دونه واالنتهاء عنه، ولذا 
فهو يستوجب معرفة واعية وإتقانًا ومهارة مع مقدرة عالية على حتمَّل 
املسؤولّية، ويتطّلب أسلوبًا به يتّم اإلقدام على الفعل مع متييز عال  بني 
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غري املتوّقع، ولذا فاإلتقان يف إدارة احلكم  ما يناسب املتوّقع وما يناسب
 يُظهر اجلودة ذات املعايري القابلة للقياس والتقييم والتقومي.         

لإلدارة مبسؤولية؛ فهو يتطّلب علماً  اً وألنَّ احلكم يستوجب إرادة وإتقان
ومعرفة ودراية وخوفًا من االنزالق يف ارتكاب املظامل. ذلك ألنَّ احلكم 

اسه هو املنع من الظلم، ولذا فاحلكم ضبط وفقًا للمخافة حىتَّ يف أس
 .بني الّناس ال تسود املفاسد واملظامل واألوجاع واآلالم

وعليه: احلكم قيمة محيدة كونه مطلبًا من النَّاس ورغبة من أجل تسيري 
وكّل  ،وتنظيم عّلقاهتم بالرتبية والتعليم والعمل واإلنتاج ،أحواهلم

وتقّويها مع  ،تنّمي معارفهم وحُتّسن عّلقاهتم مع اآلخرين اخلدمات اليت
الدين والعرف اللذين تستمّد منهما الفضائل اخلرّية والقيم احلميدة. 
وهنا عندما يكون احلكم مطلبًا من النَّاس ال خوف منه، ولكن عندما 
يكون مطلبًا من الذي يريد أن حيكم النَّاس؛ فاخلوف واحلذر جيب أن 

من وافر الفطنة واالنتباه وإاّل سيحدث الّندم ويصبح الثّ يكونا مع 
 املدفوع غالياً.  

ولذا فاحلكم كونه قيمة محيدة فهو املرتبط بالعدل، أي أنَّ احلكم من 
غري عدل ال يكون إاّل مفسدة، واحلكم مع العدل يكون املوصوف 

 باإلصّلح واإلعمار والبناًء والتوفيق.
طاعة أويل األمر واجبة، نقول هلم نعم، ولكن  وعليه: فإنَّ الذين يقولون

يف مرضاة اهلل تعاىل، أي ال طاعة هلم يف غري ذلك، فإن كان احلاكم 
ظاملًا فهل اهلل تعاىل يؤيّد ظاملًا أو يناصره ليكون عبيده املؤمنني مؤيّدين 

 له ومناصرين؟ 
وإذا كان احلاكم مفسدًا يف األرض، فهل يكون هذا احلاكم يف مرضاة 

 اهلل تعاىل؟
 بدون شكَّ للفساد أنواع متعّددة ومتنّوعة، منها:

 ـ تزوير االنتخابات.
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 ـ شراء الذمم.
 ـ اختّلس أموال الشعب.

 ـ العبث بثروة الّشعب وتبذيرها.
 عب.ـ جتهيل الشّ 

 ـ بثُّ الفنت بني أبناء الّشعب ومكّوناته االجتماعية.
 ـ نشر الوساطة واحملسوبية.

 مات الوطنية.ـ اصطناع التأزُّ 
 يأمل القذايف وحسين مبارك وعلى صاحل.كان ـ توريث البلد لألبناء كما  

 ـ احلرمان من مارسة احلقوق.

 ـ احلرمان من أداء الواجبات.
 ـ احلرمان من مْحل املسؤوليات.

 ـ سفك الدماء بغري حّق.
وعليه: كيف ميكن للوطن أن يتقّدم؟ وكيف ميكن للمواطن أن يطيع 

 وهو على هذه املفاسد؟ ويل األمر
 نقول:

طاعة ويل األمر واجبة يف غري معصية ما أمر اهلل به، ولكن إْن أصبح 
ّل طاعة له فيما يرتكبه من ويل األمر على جمموعة من املفاسد؛ ف

 .719مفاسد
اكم فاحلوألنَّ من بني اإلفساد يف األرض قتل الّنفس اليت حّرم اهلل؛ 

ذنب مام كالواحدة هو بالتّ النفس  قتلّذنب الذي يعرف أّن  الطّاغي
، فلن يكون متأخرًا عن قتل أّي نفس وإن كثرت الّناس مجيعاً قتل 

قد أقدم من قبل على قتل  مبا أنّه ،القتل من قبلهباألنفس املستهدفة 
ميّسرًا حيث أصبح بالنسبة لديه احدة؛ فاألمر و لو كانت نفس و  نفس  

الواحدة  ذنب قتل النفس ي سيقرتفه، أي أنّ نب الذال فرق يف الذّ 
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ولكن  هم يف طغياهنم يعمهون.غاة فالطّ يساوي ذنب قتل أنفس، وهلذا 
علم اجلميع وإن كابر منهم من  بدون شّك سيقّرر الّشعب الثورة يعندما 

أنَّ من يُفسد يف الوطن وال يرحل بإرادة  ،كابر أو غفل منهم من غفل
، أو أنّه ادة الّشعب بالقّوة؛ فّل بّد وأن ترّحله إر سلماً عندما تقال له 

 .   اسمام النّ  دون أن يكون قربه شاهداً عليه أسيقرب
 وألنَّ احلكم العدل مطلباً شرعّياً؛ ف ل م  ال يكون سائداً بني النَّاس؟

 نقول:
يف البلدان املتقّدمة علمًا ومعرفة وسياسة واقتصادًا وتنظيمًا حكوميّا 

تعرف إاّل احلكم العدل؛ فّل احتكار وأهلّيًا واجتماعّيًا وشعبّيًا ال 
للّسلطة وال للثروة وال لإلدارة، التداول على الّسلطة يكفله الدستور، 
وتوزيع الثروة وكيفية التصّرف فيها حيميها القانون، وتويّل املناصب 
اإلداريّة ال تقتصر على األقارب وبطانة الظله، أمَّا يف بلدان التخّلف 

ّث يتّم التخّلي عنه  ،ور فيها ميّكن من احلكمفاألمر غري ذلك، الدست
بالتعديل والتغيري والتحكُّم فيه بقوانني الطواري، والثروة يف البلد اغتنام 
فرصة وهتّرب من الضرائب، ومن هنا فما ميكن أن ميتلكه احلاكم ال 

ل، ، بل وال حّق له أن يسأل وال ُيسئميكن أن يطمع غريه على امتّلكه
أن يسأل أو يتساءل عن حسن نّية سيسأل: من وإن حاول أحد 

أنت؟ هل أنت زوجة احلاكم؟ أم أنت أحد أبنائه؟ أم أنت أحد أفراد 
 ؟تكون حىت تسأل عشريته أو قبيلته؟ ولذا فأنت من

 نتم؟ء سؤال القذايف لشعبه بقوله: من أومن هنا جا
مل املظا انتهتإن ساد على األرض ف ، لذافضيلةيف احلكم العدل وألنَّ 

حكم ال ميل فيه وال حتيُّز، به حُيّق احلّق حيث جيب، وبه بسيادته؛ فهو 
به يتّم احلكم بني النَّاس فيما هم فيه ولذا ف يُزهق الباطل كّلما وجب.

 .719خمتلفون
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أّما احلكم يف زمن الطغاة فّل عدل فيه؛ فهو حكم ذلك الشيخ الذي 
ز حدود املرعى تسرّيه عقول األموات، الذين كانت رؤاهم ال تتجاو 

الذي ترعي فيه املاشية. فالقذايف على سبيل املثال: كان حيكم برؤية 
مستشاره الذي مل جيلس وال مرّة واحدة يف الفصول الدراسية ليتعّلم، 

املستشار كان فإّن فهو ال يفّرق بني احلروف )أ ، ب ، ت(، ومع ذلك 
أخذ كونه قد اشًّل  يف املقابل كان القذايف فلكن موّفقًا يف استشاراته، و 

 هبا.
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 ض قو  
 الحقوققيمة 

ا حقوق  احلقوق طبيعيّا قيمة واجبة املمارسة بكّل حرّيّة، ولكن مع أهنَّ
ا يف أوطان التكميم تتعّرض للتقويض  قابلة للممارسة عن إرادة، إاّل أهنَّ

 مبربرات ال أخّلقّية، منها: 
تمّكن من دراك السياسي الذي به يأنَّ املواطن مل يكن يف مستوى اإل* 

 .مارسة حريّته سياسّياً 
مل خيرب بعد إدارة الشؤون االقتصادية، وبالتَّايل فإنَّ احلكومة هي  * أنّه

املسؤولة عن ذلك، مّا يستدعي سّن القوانني اليت ختّول احلكومة ألن 
 بعد أن إاّل  ،حتلَّ حمّله، وهذه احلكومة ال تستطيع أنَّ حتّل حمّله كامّلً 

ولذا تعرض كّل شيء على قّمة السُّلطان الذي بيده أمر كّل شيء، 
فاحلقوق اليت ينبغي أن متارس عن إرادة حرّة، ُسّدت السُّبل املؤديّة إليها 

الذين ال تتجاوز رؤاهم حدود مراعى الطاغني شايخ أولئك املبل من ق  
 ،ظملنُّ اهلا سرتت لكّل مواطن دُ  حقّ هي . فالسلطة اليت مواشيهم

عطيت وأ ،صحاهباي أصبحت منزوعة من أيدحىت أ القواننيهلا ُسنت و 
  للحاكم ليتصّرف فيها كما يشأ.

وهكذا كان حّق التمّلك، وحّق التنّقل، وحىت حّق اختيار شريك احلياة 
لسلطة، وهلذا فإنَّ شيخ القبيلة الكبري شيخ القبيلة احملتكر لمقّوض برواء 

صادر متلكات من ميتلك و ، وطّلق مّن طلق، )القذايف( زّوج من زّوج
ني، ، وأقفل املساجد يف وجوه املصلّ بقوانني ما أنزل اهلل هبا من ُسلطان

الفجر وهو ملتحياً، وداهم حمّلت ومقرّات من فيها ي وسجن من يصلّ 
العقاري، ثّ  غرّي وثائق السجلّ  وكذلك لقدك، داهم من الباعة واملّّل 

من حقوق املواطنة اليت هبا تقّوض  ئقاير احلقتّله باحلرق بغرض تزو 
لعسف الشديد ذا ا. ونتيجة هلاالنتماء إىل الوطن إىل حقّ  التمّلك حقّ 

استسلم من استسلم سنيناً، ورفض من رفض سنيناً، وجتّنب من جتّنب، 
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، حىت حتّرر وحّرر وثار من ثارواستشهد يف سبيل ذلك من أستشهد، 
لحقوق ل املشبعة احلاجاتالوطن و رير ولذلك كان الّثمن يف سبيل حت

  مرتفعاً. 
أصحاهبا الشرعيني؛ فاملطالبة هبا مل  قد ُأحتكرت من وألهّنا حقوق

املتصّرف يف حقوق املواطنني  القذايفتنقطع؛ مّا جعل العّلقات بني 
فاملواطن وفقًا حلاجاته  ؛ع داءتواجه و بغري حّق وبني املواطنني عّلقة 

يرفضها الطاغي احلاكم يف املقابل قوقه املشبعة هلا، و املتطّورة يطالب حب
ال يعدو عن  أنَّ ذلك يعرف حقيقة األمر  املواطنألنَّ مجلة وتفصيّلً، و 

سلب إلرادته؛ فريفض بداية، ويقبل وسطًا عن غري إرادة حرّة، كونه 
ويسرتّد )الطاغية( ويثور هناية بكّل إرادة حىتَّ يسقط قّمة السُّلطان 

 .  731ى الّتمامحقوقه عل
سيكون  اهليمنة قّوةرم من مارسته بوعليه: فإنَّ احلّق ميارس، ومن حيُ 

مرتّبص  مّا جيعله، اليت هيمنة عليه أو اليت حتاول رافضًا لتلك القّوة
، ولذا فحرمان كرهاً الدوائر مبن حرمه من مارستها إىل أن يطيح به  

رّفض وقبول التحّدي، مّا املواطن من مارسة حقوقه يدفعه بالقّوة إىل ال
جيعل احملرومون من مارسة حقوقهم يشّكلون كتلة عظيمة ال تغلبها قّوة؛ 

وأقدمت  ،احلقّ حّررت كان حال الشعوب العربية كتلة عظيمة   ومن هنا
فرّحلت من رّحلت  قد أقصت طغاة؛على مارسته بالقّوة؛ فهي اليوم 

وأقربت ، رينوسرتّحل آخرين، وحاكمت من حاكمت وستحاكم آخ
فليّتعظ من يّتعظ وإاّل لن تتوّقف املواجهة من أقربت وستقرب آخرين؛ 

 .737رأساً رأساً الشعبّية شرب شرب، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، 
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 ضقو  
 قيمة الواجبات

أمر احلقوق والواجبات واملسؤولّيات أمر يتعّلق باملواطنة، ولذا فاحلقوق 
، والواجبات واجبة األداء من كّل واجبة املمارسة من كّل مواطن

رم من مواطن، وكذلك املسؤولّيات واجبة احلْمل من كّل مواطن، ومن حيُ 
، ليس له بّد إاّل املواجهة، وقبول دفع ، وبأّي وسيلةذلك حتت أّي مربّر

 االّثمن املرتّتب عليهبدفع  ، أو الرضوخ قبوالً إجيابّياً  من املرتّتب عليهاالثّ 
مع  داءشه أصحاب املواجهة احلقمّا جيعل فلكل  ْثنه، ، ولذا سلبّياً 

 أولئك الشهداء األبرار، وجيعل البعض االخر مع أولئك املنتحرون.
لذا ، جيعل العّلقة قويّة بني املواطن ووطنهعن قناعة وألّن أداء الواجب 

وبني ما جيب أن  بني املواطن تلحاة الطغاة بإجراءات تعسفيّ ل تدخّ 
قيم جديدة على ؛ فعملوا على ترسيخ وطنه ؤّديه جتاهيقدم عليه وي

صبح املرّتب حىت أحساب تلك القيم العريضة بعرض الوطن وطوله؛ 
املقّدر للعّلقة بني املواطن ووطنه، وليس القيمة هو عند بعض الّناس 

جداد والّتاريخ وعاطفة األ ،ذلك الدفء اململوء بعاطفة األبّوة واألمومة
يف أنفسهم، ولكّنه يتوّلد املواطنني  غضب معظمح والدين. وهلذا أصب

بل ينفجر احلّكام املنّصبني عليهم بالقّوة، أولئك وجه أيف ال ينفجر 
عندما جيدون أنَّ مرتّباهتم الشهرية ال تفئ بإشباع حاجاهتم  فقط

يف الضرورية، مّا جيعلهم يطالبون ويتظاهرون من أجل زيادهتا نسبياً، و 
ومن هنا سيادهتم الوطنية. حرّيتهم و من أجل  هرونيتظا المقابل ذلك 

 ،بقيود منها: احلرمان تعّد قيمة أداء الواجب جتاه الوطن مقّوضة
   . والتسفيه، والتقييد مع وافر الّرعب ،والتغييب ،واإلقصاء ،والتجرمي

ويف هذا اخلصوص استيقظ القذايف مّبكراً؛ فسّفه كّل ما من شأنه أن 
بيا متمّيزاً، سواء أكان متعّلمًا أم معّلماً، أم موظّفًا أم جيعل املواطن يف لي

أي  ؛وذلك ملعرفته أّن املتمّسك بأناته هو املتمّسك هبويّته أي  كان،
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بوطنه )واألناة ليست األنانية( فاألناة هويّة ال تلد إاّل من املتمّسك 
عل لغة وطن متلؤه قيم )الكرامة، واالعتبار، واالحرتام، والتقدير( مّا جي

)الّنحن( هي السائدة، أّما األنانية؛ فهي عني الشخصانية )أنا فقط(، 
سيدة الاألنانية  توهذه القيمة هي اليت تبناها القذايف إىل أن أصبح

 قّدر من أجل الوطن.يُ جيب أن املقّدرة منه على حساب من 
تؤّدى واجبات ، و ارسمتحقوق طبيعة املواطن تستوجب  أنَّ مع و 

إاّل أّن القذايف حرم الليبيني من مجيع هذه املعطيات ، ملحتُ  ومسؤولّيات
عرتض ي مننَّ حقيقة وهي: أحبرمانه هذا الوطنية، ولذا فقد نسي 

 من له بدّ فّلواإلقصاء والتغييب باملنع  هذه املعطيات الطبيعية أصحاب
 احلّكام شعوهبم عندما يتحّدى وعليه فاملواجهة، التحّدي و و الرّفض 
، بدون سؤولّياتهمل هملواجباته ومحْ ل ئهموأدا ممن مارسة حقوقه حبرماهنم

لربيع وطن ادين وساحات ستكون املواجهة ثورة كما كانت يف ميا شكّ 
 لعريب.  ا

أن  الطاهنسُّ رتبّع على قّمة ُسّلم يمن واجب احلكومة ومن  مبا انّه إذن
مه جيعلوا مصلحة الوطن فوق اجلميع، وأمنه من أجل اجلميع، وتقدّ 

على رأس من أو أهّنم ومل ال يفعلوا ذلك،  مجيعاً  همباجلميع ومن أجل
حريّة املواطن ض تقوّ  تعّسفيه هذا األمر مبا يفعلونه من إجراءات اخيرتقو 

وهلذا  ني؛ ملواطنية مع افّل ميكن أن تكون هلم عّلقة ودّ وأمنه ومستقبله، 
 .731كّلما تضاعفت أفعال اإلكراه تفّجرت الّثورة املنقذ
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 ض قوّ 
 والتطّلع قيمة اإلبداع

من  تواجهاليت  اتمتأزُّ لل بلوغ احللّ هو القيمة املمّكنة من اإلبداع 
، ؤّدي إىل جتاوز تلك املعضّلت والتأزُّمات والعوائقفهو املولذا  تواجه؛

مُيّكن من بداع مع أّن اإلو  وهو بدون شّك يؤّدي إىل صناعة املستقبل،
مسببات اخلروج  من يعدّ أوطان التكميم ه يف ، إاّل أنّ صناعة املستقبل

ام تلك األوطان ال يرون يف اإلبداع إاّل خروجًا عن فحكّ عن الطّاعة؛ 
؛ فهذا الطّاعةمألوف، واخلروج عن املألوف بالنسبة هلم خروج عن 

الطّاغي،  الشيخمّت القبول بتجاوز أوامر ونواهي  بهمّت القبول إن اخلروج 
ومساس  إلبداع حماوالت خروج عن حكم الشيخولذا تعّد حماوالت ا

 . مبرعى ماشيته
وطان األسباب هاجرت العقول من أوطان التكميم إىل أ بناًء على هذه

بل للّضرورة؛  ؛احلرّية؛ فدرسوا هناك، وعملوا هناك ال لرغبة مارسة
واملهندسني  ،واالساتذة الليبيني ،من أفضل األطباء الليبينيولذلك جند 

وروبا إىل امريكا وكندا وأ مهاجرين ،واأليدي املاهرة الليبية ،الليبيني
ناولوا االحرتام تمّيزين هناك بإبداعاهتم حىت ن املفكانوا م ؛وأسيا

، برباءات علمية جعلتهم يف الصدارة مع املتفّوقني واالعتبار والتقدير
ملون العودة يأيف كّل وقت لوطن، وهم م احلنني لهقر ومع ذلك مل يفا

فرباير بأرواحهم ومبا  71، وهلذا كانوا الداعمني لثورة ةيحرّ ة وبكّل اآلمن
 . ميتلكونه من أموال وعّلقات، حىت حتّقق النصر لليبيني مجيعاً 

ألّن اإلبداع ميّكن من التعّرف على اآلخرين علمًا ومعرفة وسياسة و 
 إىل واقتصاداً، لذا كان القذايف مل ير مارقاً عنه أكثر من أولئك املتطّلعني

ع ، وهلذا جنده دائمًا يشجّ ميادين املعرفة واخربةيف اآلخرين املتمّيزين 
 على اهلجرة إىل اخلارج، ولكن إىل أين؟وبإصرار الليبيني 
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، إىل افريقيا اليت مل تنهض بعد، مّا جيعل من يهاجر إليها غري ناهض  
ن له غرض مو  يف،لن خت  حسابات القذايف اهلجرة إىل إفريقيايفوهلذا 

البعض ومهما كان هذا البعض، املهم  نوراء ذلك وهو: التخّلص م
الليبيني عن تراب الوطن، حىت السّكان بالنسبة إليه أن يقّل عدد 

يستغل عناون ّث  يتمّكن من السيطرة على من يتبقى منهم بكّل ُيسر .
والني إليه تحويل األموال لبعض األفراد املاهلجرة واملهاجرين مشجبًا ل

يكونوا له عونًا إذا ما اقتضت احلاجة؛ فهو يرى لكوا ويستثمروا؛ فليمت
دائمًا أّن املال كفيل بإعادة السلطة إليه إذا تعّرضت سلطته إىل خطر 
من منقلب أو متأمر كما يقول؛ فهو مل ينس ذلك الّدرس الذي 

الكويت أيّام الغزو العراقي لسيادهتا الوطنية؛ فهو يرى دولة تعّرضت له 
ملال الكوييت هو الذي كان سببًا يف إعادة النظام الكوييت إىل سّدة أّن ا

ر يف ويل الذي كان له الفعل املؤثّ احلكم، ومل ينظر إىل ذلك القرار الدّ 
 . ذات سيادةإعادة الكويت دولة 

وألّن الليبيني مل يكونوا كما كان يراهم القذايف يف دائرة املتوّقع؛ 
يا، وقبلوا البقاء على تراب الوطن وإن  إىل إفريقعليه هجرة فاستعصوا 

كانت حاجاهتم املتطّورة غري مشبعة بالتمام، ولذلك فاليبيون حبّق إهّنم 
 سادة. 

كان خاّصًا لبعض من ومع أّن لكّل قاعدة إستثناء إاّل أّن االستثناء  
يف الليبية بعضهم من املّّلك بأموال  الّدولة  الذين أصبح (أهل البيت)

أّما األبناء فّل  ،بشكل  خاصوإفريقيا مصر عام ويف  اخلارج بشكل  
وهو على الليبيني ذلك اجملّرم من ق بل القذايف فعل يليق هبم إاّل 

بعض من )أهل بيته، وكّل القذايف  جعلاالستثمار يف أوروبا، ولذا لقد 
 هبيتفأهل )يف الداخل واخلارج، وللتوضيح: باألموال الليبية آله( مّّلك 

تماعية، أّما الذين من صلبه فهم من آله( ه هبم عّلقات اجمن تربطهم 
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زوجاهتم أو أقارهبم املوثوق  بأمسائهم أو امساء اً مّّلكأصبحوا فهؤالء 
 فيهم. 

ع لآلخرين معاقبًا لكّل من يتطلّ ويف مقابل ما سبق ذكره ظّل القذايف 
اإلبداع ف ومن هناجل املزيد املعريف وخاصة املعرفة السياسية، من أ

من إقصاًء  ؛ فتقابلهالتكميم ال تقبله مجيع أنظمةوالتطّلع لآلخرين 
مبا هو أو مارسة حقوق، ومن وأداء واجبات، ومن مْحل مسؤولّيات، 

نفس بغري القتل مبا هو أعظم وهو: مدى احلياة، أو أكرب وهو: السجن 
، ال لشيء إاّل خلوف   من أن تنتقل تلك األفكار والثقافات احلرّة نفس 

الذي كّمم أفواه  ،إىل الوطن املستعبد من الطّاغيةملتطّلع إليها( )ا
 . دون رأفة وال رمحة شعبال

واطن عمل كّل ما يف وسعه من أجل أن ال يتطّلع امل قذايفوهلذا فإنَّ ال
 مأمره زمام ونميتلك نالذي)خاّصة يف دول الغرب(  ينإىل اآلخر اللييب 

 اً متوّقع كانن جهد ويدفع ما  يبذل ما يستطيع مكان ؛ فموسيادة وطنه
ك يف يشك، والتليبينيية الوغري متوّقع من املال، يف سبيل تقويض حرّ 

الباطلة حىت ال يتعّلق أحد من باللعنات والتشويهات  محلقهو  يناآلخر 
سياسة يف أوطاهنم مبا هم به يتمّيزون أن يتعّلقون أو  ،لليبيني هبم

 .واسعة وثقافة واقتصاداً وعلماً ومعرفة
ومع أّن العامل أصبح قرية صغرية، بل نعتقد أنّه أصبح أصغر من ذلك؛ 

( إاّل انَّ Facebookصفحة فيس بوك )كونه فهو ال يزيد عن  
الشيخ الكبري مل يستطع أن ميّد نظرته خارج حدود املرعى؛ فبقي منغلقاً 
على تلك األفكار اليت أصبحت عظام أصحاهبا رميمًا مع الرتاب، ويف 

بلغت عقول الشعوب وعيًا مل تبلغه من قبل، به استطاعت أن  املقابل
متّيز سياسيًا واقتصاديًا وأخّلقيًا بني الدقيق وما هو األّدق منه؛ فعرفت 
الّشعوب أنَّ الصمت طويًّل لن يفيد؛ فرّفضت أنظمة الطّغاة وأعلنت 

ت املواجهة وقبلت التحّدي؛ فتظاهرت يف مسريات شعبّية عارمة هزّ 
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وأطاحت مبن أطاحت، وهي اآلن من مجيع أركاهنا مّت هّدهتا العروش 
هتّز وتدّك أركان عروش اآلخرين إىل أن تطيح هبم يف الّزمن غري 

 .733املتوّقع
ولذا فالّشعوب مل تكن كما كان يظنُّ الطغاة، بل هي جمبولة على 
التطّلع للمستقبل واستقراء أحداثه وحتّوالته واستجّلء غوامضه وخوافيه 

ودفعًا للشّر، وهنا فالشعوب اجملبولة على التطّلع هي  ّلبًا للخرياستج
وحدها قادرة على إحداث الُنقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخّلقياً 
وحضاريًا وهي تعلم أنَّ التطّلع للمستقبل ليس هروبًا من احلاضر، وال 

ل واإلنتاج قفزًا على الُسنن الكونية، ولكّنه األمل الذي يدفع إىل العم
 واإلبداع ومُيّكن اإلنسان من مارسة احلرّية.

من يعمل يف الّزمن اآلن برؤية املستقبل، جيد نفسه قد أّمن فوعليه: 
لنفسه مستقبًّل خالياً من التأزُّمات، ومن يغفل عن ذلك يف زمنه اآلن، 

 افلني.جيد نفسه يف القاع مع الذين هم يف أسفل السّ 
ّق أعداء وهم الذين خيافون أن ينكشف أمرهم ولكن مع ذلك فإنَّ للح

وما يفعلون من مظامل وما يسلكون من ضّلل، وهلذا فهم الذين 
يعملون على حتريف الكلم عن مواضعه ليقّوضوا تلك القيم الكرمية اليت 
تتطّلع باإلنسان إىل األفضل واألجود سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً 

وحضارياً، أي هم الذين يعرفون أّن اإلنسان وإنسانيًا وأخّلقيًا وثقافيًا 
إذا عرف احلقيقة لن يقبل بغريها، وهذه بالنسبة للضالني والظاملني 
والطاغني مشكلة كبرية؛ فاحلقيقة تثبت أنَّ وجودهم بغري حّق، وما 
يقدمون على فعله باطل، وهلذا ستكون الثورة، وحىّت ال تكون الّثورة هم 

يأملون ويتطّلعون إىل ما هو أفضل، ولكن يبالغون يف قمعهم للذين 
دائمًا غري املتوّقع كفيل بإظهار احلّق؛ فبعد ذلك الربكان العظيم الذي 
ثار من أرض تونس اخلضراء وقذف حبممه إىل علو  حىتَّ عّمت أركان 

                                                 
 .91املصدر السابق، ص   733



446 

 

الوطن العريب من احلدود إىل احلدود، من بعده لن تقبل الشعوب بتلك 
كانت يف ذلك الزمن مرضية للبعض؛ اإلصّلحات التلفيقية اليت  

فالشعوب بعد ثورة ذلك الربكان العظيم لن تأىب إاّل باحلّل لكّل 
 .731معضّلهتا وتأزُّماهتا ومشاكلها اليت كتبت عليها بغري حقّ 
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 ربيُع الن اس
 من اإلصلح إلى الحلّ 

اريخ هو م أي أّن هذا التّ 11/9/1177ؤلف بالقاهرة يوم صدر هذا امل
فرباير،  71سقوط معسكر باب العزيزية يف أيدي ثّوار من يوم بعد 

يف مدينة طرابلس، وأنا أقول  تقاتلوهذا يعين أّن كتائب القذايف الزالت 
"هكذا سرتون الطّاغية معّمر القذايف يف ليبيا  يف هذا املؤّلف:ما قلته 
كم هتك من عر ض، وكم اختلس من أموال، وكم قتل من عاريًا )

  ؟735يل، وكم سجن من سجناء، وكم ، وكم، وكم(تق
صانعة يف مدينة  مصراته عارياً أعينكم  بأّمهاتوعليه: أمل ترونه حقيقة 

 ؟ ، ومل جيد من يتأسف عليهحيث ال مّلبس تسرتهاريخ التّ 
مّت القبض على  ومع ذلك لقد اتصل البعض يب وهو يقول: احلمد هلل

عط له فرصة الثّلثة القذايف، ويا ليت الثوار قتلوه على الفور ومل تُ 
 ساعات حّيا من بعد حلظة القاء القبض عليه.

 قلت:
عاطفته اليت تقوده يف بعض  أن مييهز بني شيئني: اإلنسان املسلمعلى 

األحيان إىل اجملاملة على حساب احلّق وإحقاقه، وبني إميانه الذي 
ألّن حكم اهلل والعمل عليه، و  ،والعمل به ،ده إىل التسليم باحلقّ يقو 

بض عليه حيّاً، وبقي تلك قُ لذلك  ،على القذايف سابق يف علمه تعاىل
ملن خلفه آية؛ فكان األمر  يكون ار لاعات الثّلثة بني أيدي الثوّ السّ 

اعات الثّلثة، قد كذلك، ولذا فمن حيتّج على ما حصل يف تلك السّ 
يف العصاة  سه من الغافلني عن أخذ العرب من قول اهلل تعاىلجيد نف

آآْلن  و ق ْد } :واملفسدين الذين من بينهم فرعون مصداقًا لقوله تعاىل
ن ك  ل ت ُكون  ل م ْن  د ين  ف اْليـ ْوم  نـُن جهيك  ب ب د  ع ص ْيت  قـ ْبُل و ُكْنت  م ن  اْلُمْفس 
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مفهوم  وبتطبيق ،739{النَّاس  ع ْن آي ات ن ا ل غ اف ُلون  خ ْلف ك  آي ًة و إ نَّ ك ث ريًا م ن  
، القذايف وفقًا ملشيئة اهللما جرى على هاتني اآليتني الكرميتني على 

ملن خلفه كون يالفّعال ل ما يريد شاءت أن اهلل إن كانت مشيئة  نقول:
ويا ليت ملن بعده قلب به يّتعظ،  ،اهللّل اعرتاض على مشيئة ؛ فآية

، ولذا ستظل مصائرهم آيات قلوهبم تعمى دائماً الطغاة و أنَّ يبدولكن 
من  عب السوريويعتق الشّ األسد عظ بشار ، وإاّل ملاذا مل يتّ ملن خلفهم

 ؟ قبضته
غاة، ولكن بتليتم حبكم الطّ ا أقول للشعب السوري البطل، لقد أُ ومن هن

عن قصص  ، فّل تغفلوااً عليكم أن تعرفوا أّن هناية كّل ابتّلء رمحة وفوز 
، واالبتّلء امتحان من جميعهم ابتلواف ّلم؛ّلة والسّ عليهم الصّ  األنبياء

فازوا بعد ابتّلءاهتم  عند اهلل لعباده الصاحلني، ولذلك فجميع األنبياء
العتبة األخرية على طريق على قدامكم إيف الدارين، فها أنتم اليوم 
 ؛يديكمأبني  النصر ،فاصمدوا واصربوا ؛اخلّلص من تلك االبتّلءات

 . يضيعيفلت وال فلن 
ع أنَّ هذا املؤلف يف مضمونه م ويف ختام مقدمة هذا املؤلف قلت:

)ربيع النَّاس( مرتتّبًا على جناح الثورات العربية إاّل أنَّه يف حقيقة أمره 
أُلهف يف زمن والدة بعضها )تونس ومصر( ومحل بعضها اآلخر )ليبيا 

وساحات املواجهة  ،وميادين الشهداء ،رّيةواليمن وسوريا( يف ميادين احل
 لثّوار نصراً واستشهاداً.ُكتب الفوز فيها ال حمالة لاليت  

إالَّ  ،مع أنَّ قبول املواجهة مع الّثور اهلائج أمر حياة أو موتمّت قلت: و 
فرباير( يف املواجهة،  71أّنين قبلُت أن أكون مع الثّوار الليبيني )ثوار 

؛ فكان التواجد يف أيه مكان هو أخطر من ولكّن كّل يف مكانه
ألّفت كتابنا ربيع النَّاس )من اإلصّلح ف ؛التواجد يف األمكنة األخرى

إىل احلّل( من داخل احللبة اليت يصول وجول فيها الّثور اهلائج الذي 
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بـُّلغُت بغضبه من مؤلّفي خريف الّسلطان )الرَّحيل املتوّقع وغري املتوّقع(؛ 
من جاء بغضبه )من يقّرر أن يركب ظهر البعري ال  فكان رّدي على

ميكن له أن يطأطئ رأسه(، وهلذا ألفُت مؤلّفًا بعنوان الرّفض )استشعار 
حرّية( ّث مؤلفًا آخر بعنوان تقويض القيم )من التكميم إىل تفّجر 

)من اإلصّلح الثورات(، وها أنا أقّدم للقراء الكرام كتايب ربيع النَّاس 
 .731ي أمل أن استمع إىل أراء النّقاد مع وافر التقديروأنا كلّ إىل احلّل( 

ة لدول الرّبيع، اليت يف ربيعها ختضر رمست يف هذا املؤلف صور 
ها رُ جْ يف لوحات مجيلة، ف  واألودية املدن والقرى  الصحارى، وتزينّ 

، قّمةعب حّق، وصباحها الوطن للجميع، ومشسها الشّ إحقاق 
 مسؤوليةا واجبات تؤّدى، وليلها س، وعصرهوضحاها حقوق متار 

 .حتْمل
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  ّناسال
 يستنشقون الحّرية

بعد أن حُيسم الصهراع وتفّك القيود وتكّسر األطواق بدون شّك 
؛ فيلتفت هنا  يستنشق اإلنسان احلرّيّة؛ فتمتلئ رئتاه أمًّل بعد يأس 

م وهناك فّل جيد ظلمة ذلك الّليل احلالك، وال زمهرير تلك األيّا
وتأزُّماهتا القارصة، وال حرارة ذلك الّصيف األجدب، بل جيد البسمات 
متأل نفسه تألأًل مع تأللؤ جنوم الرّبيع يف قلب الّسماء الّصافية، وهكذا 

 نفسه تتفّتح وتتفّتق أنفاسها مع تفتق أزهار الرّبيع البامسة.
ليت هبا إنَّه الرّبيع على طول األرض اخلضراء وعرضها مع ألوان الطّيف ا

 األرض تزيّنت، وأقواس ّقزح اليت ُنصبت أقواُس نصر احتفاالً بالرّبيع. 
النَّاس كلَّ النَّاس حترث؛ فتزرع، وكّل النَّاس حتصد؛ فتأكّل من عرق 
جبينها ويديها، وأولياء األمور آباء وإخوة وأقارب يرعون غري القادرين 

مر الذي مّت اختياره إرادة منهم على احلرث والّزرع واحلصاد، أمَّا ويلُّ األ
من ق بل النَّاس مجيعاً فقد حّل حمّل ذلك الليل احلالك )الطّاغية الظامل(، 
ليتوىّل األمر الذي به كّلف رعاية وعناية دون أن يغفل عن رعاية 

 .739املعاقني والذين ال راعي هلم وفقاً ل ما كّلف به دستوراً واضحاً 
البهجة أوسع من سعة صدورهم بعد أن  أصبحوا يتغّنون بالرّبيع و  ّناسال

كانت أفواههم مّكممة عن الغناء إاّل لذلك الليل احلالك، ولعلَّ 
البعض من شعوب العامل املنعتق من العبوديّة عقوهلم ال تصّدق أن يُغىنَّ 
لليل الكاحل، نقول هلم معذرًة، هكذا هي األحوال، وحنن أيضًا ال 

تنا اليت فيها املغّنون ال يتغّنون إاّل لّليل نصّدق أنَّ اآلخرين ال يرون إذاعا
 احلالك!
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لقد أزيح اللثام بعد أن أزحيت الغّمة؛ فكانت الوجوه مستبشرة بعد أن 
 ختّلصت مّن جثم على الصدور كوابيس، والنَّاس تتساءل:

 كيف كّنا نأكل ونشرب؟
 وكيف كّنا نصّلي هلل تعاىل؟

 وكيف كّنا نذهب للمدارس واجلامعات؟
 كّنا نعمل؟  وكيف

 وكيف كانت عّلقاتنا مع اآلخرين أقارب وآباعد؟
 وكيف كّنا نتدبُّر أمورنا وأمور من هلم حّق علينا؟

كّل اإلجابات: )كّنا سارحني غافلني(، ولذا ليس لنا بدي إاّل االستغفار 
والّتوبة اليت ال عودة من بعدها لتلك األيّام؛ فعلينا أن نتذّكر تلك 

لطّغاة، وخنتار منهجًا نرسم به طريقاً، ونصوغ به رؤية املفاسد ألولئك ا
حترهم وجترهم وتدين تلك املظامل واملفاسد كما تدين وجتّرم من يعود إليها، 
ويف مقابل ذلك علينا أْن نفّكر يف املستقبل األفضل وأْن نعمل على 
صناعته دون أيه تأخري، ولذا ينبغي أن تكون املناهج قادرة  على أْن 

منا كيف نتعّلم؟ وكيف نفّكر فيما نفّكر فيه؟ وما هو الذي جيب تعله 
أن نفّكر فيه وال نغفل عنه؟ ومن هّم القادرون على ذلك؟ حىتَّ ال نقع 
يف جرائم ذلك الّليل احلالك الذي جعل كّل شيء بيده ال بيد 

 .739النَّاس
 وملتسائل  أن يتساءل، وهو يقول: وكأنَّ للربيع منهجًا ورؤية ختتلف

 بالتمام عمَّا كانت عليه تلك الّليايل احلالكة؟
 نعم.  :نقول
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 مناهج الّربيع
 تقضي

 على منهج الطاغية
واملمّهد  ،إنَّ املناهج اليت جربت النَّاس على السري يف الطّريق املكشوف

ومل  ،هذه مناهج مل تُعّلم النَّاس االستقراء واالستنباط واالستنتاج ،فقط
وال حىتَّ من التذّكر الذي به  ،كُّر والتدبُّرمتّكنهم من ُحسن التف

يستمّدون العرب من التَّاريخ وجتارب احلياة، مّا جعل حياهتم منقوصة 
 :لعدم معرفتهم

 يتعّلمون ويتعاملون مع اآلخرين؟ كيف   
 كيف يتساءلون؟ 

 مىت يقبلون؟ 
 مىت يرفضون؟ 

 ملاذا يقبلون وال يرفضون؟و 
مناهج متنّوعة تتجّدد وتتطّور باستمرار؛ فهي  ولذا فإنَّ للرّبيع املزدهر 

كما مُتكهن من استيعاب املمكن املتوّقع، مُتكهن أيضًا من استيعاب 
املمكن غري املتوّقع؛ فهي ليست تلك املناهج اليت تزّود النَّاس باملعارف 
واملعلومات احملذهرة من االحنرافات الّسالبة دون أْن تزّودهم بالكيفية اليت 

 .711نهم من النجاة إذا ما حصل االحنرافمتكّ 
قّر مارسة احلرّية بأسلوب  دميقراطي للجميع، فمناهج ربيع النَّاس كما تُ 

 ؛ل االجتماعيتقرُّ أنَّ قيمة اإلنسان والعلم مها املكوهنان لرأس املا
فالذي ميتلك قدرًا رفيعًا من العلم هو من ميتلك رأس مال قد حيّقق 
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فالفكر العلمي هو الذي ميّكن املواطن من وضع  املفاجآت يف الّسوق؛
 . 717أصابعه يف عيين من يكون ظاملاً ويضمن له عودهتا إليه بسّلم

ميّكن  ملأمَّا يف ذلك الّزمن احلالك يف أوطان التكميم فإنَّ الفكر 
اجلميع من وضع األصابع يف أعني الظاملني، وإن متّكن من متّكن من 

؛ فّل يضمن عودة أصابعه إليه بسّلم، هذا يف ذلك يف دائرة غري املتوّقع
 حالة إن عادت أصابعه إليه. 

ولذا فإنَّ مناهج البحث العلمي يف هذا الرّبيع املزدهر هي مناهج 
وارية تساؤلية، تتحاور مع املتوّقع وتعمل على استخدامه ملا يُفيد،  ح 
 وتتساءل عّما ميكن أن يكون من بعده، والعمل على اكتشافه حىتَّ 

 يتاح لّلستخدام املفيد الّنافع. 
،  الطاغيةفتلك املناهج اليت كانت ختضع إىل التوجيه وفقًا لسياسة 

كانت مناهج موّجهة مبا حيّقق الفتنة والّصدام والّصراع بني مكّونات 
 اجملتمع املدين حىتَّ أصبح اجملتمع بكامله بدون مكّونات مدنّية.

هج غرس روح املوّدة واحملّبة بني أمَّا اليوم فعلى رأس مستهدفات املن
وال مكائد من أولئك الذين  ،وال دسائس ،وال فتنة ،النَّاس؛ فّل صراع

استغفلوا النَّاس وظلموهم؛ فالوطن للجميع والنَّاس فيه إخوة والفرص يف 
خدمته متساوية وفقًا للقدرة واملهارة واملهنة واحلرفة والّرغبة؛ فمنهج 

مبمارسة احلرّية؛ فيطلق العنان لعقول النَّاس بعد  الرَّبيع يستهدف اإلبداع
بأوامر  أن كّسر القيد والطوق اللذان كانا يكّبّلن حرّية الوطن واملواطنني

 .من الطاغية
ففيه العقول تتفّتح مع تفّتح كّل زهرة، وتنضج مع نضج   ؛وألنَّه الرّبيع

ترى وتنظر، كّل ْثرة من ْثاره اليانعة، وهي تتأّمل يف العّلقة بني ما 
وبني األسرار اليت تكمن من ورائها، حىتَّ تتمّكن من املعرفة آية بآية، 
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وفكرة بفكرة من أجل الوصول إىل املزيد من املعرفة  ،وُحّجة حبّجة
 النَّافعة، اليت ترتقي بالّذوق إىل مزيد  من الّرفعة. 

لم ولذا فالعلم ال ينبغي أن يدخله الغّش، وإذا دخل الغّش ميادين الع
واملعرفة فإنَّ ذلك يعين امتداد اجلهل على حساب املناطق اليت جيب أن 
ميتدَّ العلم فيها، وهذا يستوجب ثورة إنصاف لتقوية اإلرادة البشرية، 

ت حينها ال يهّمك أين ميتحن وعليه عندما يعّم الغّش يف االمتحانا
هبم ك، ولكن عليك أن تعرف إن جنحوا فإنَّ جناحهم هذا سيؤّدي ؤ أبنا

وأمام مشبعات حاجة الّسوق  ،إىل الّرسوب يف ميادين املنافسة احلرّة
 املتنّوعة واملتطّورة.

يف املستقبل ال يعدُّ للجامعات أي أمهية ما مل تكن علومها عابرة 
للحدود، وكذلك لن يعّد للحدود أمهّية عندما تكون املعلومات خمرتقة 

كون مصدرها؛ فالّدين هلا، األمهية للمعلومة بغض الّنظر عن من ي
والعرف والّلون واجلنس لن تعّد عوائق أمام املعلومات اليت ترتبط 
مبشبعات حاجات سوق العمل، وهلذا فمنهاج الرّبيع هو منهاج توليد 

 ،وتذّكراً  ،املعلومات، معلومة من معلومة، وفكرة من فكرة، تفّكراً 
 وتأمُّّلً. ،وتدبُّراً 

تقود إىل اإلبداع واالخرتاع، هي مناهج فّك وعليه: املناهج العلمية اليت 
القيد من أجل حترير عقول النَّاس من التبعية املميتة، ولذا فالفرق كبري 
بني املعلومة اليت حتّرر العقل وتنريه مبا حيفهزه على اإلبداع، وبني املعلومة 
اليت جتثم بثقل أوزاهنا على العقل؛ فتحرمه من مارسة احلرّية؛ فاألوىل: 

ي اليت هتدف إىل متكني املتعّلمني من اإلطّلع على الكتب وحتّرضهم ه
 على اخلروج منها إىل العمل وميادين احلياة العاّمة.

والثانية: هي اليت تلزم املتعّلمني التقّيد مبا جاء يف الكتب، وتقمعهم إن 
ا مناهج تعليم األمّية وفقًا ملنظور النَّظام  فّكروا يف اخلروج منها، إهنَّ

الذي جثم على البّلد والعباد، ذلك النَّظام الذي خيشى أن الطّاغي 
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يشكهل التعليم التنويري خطرًا على وجوده، وهلذا أصبحت املقررات 
استسّلمية تعّلم الطّلبة كيف ميكنهم أن يستسلموا ليسلموا، مّا جعل 
النَّظام يسرع بفتح اجلامعات واملعاهد من أجل أن يشغل أوقات 

ني عن التفكري حبرّية لكي ال يعرفوا دسائسه وخفاياه يف تزوير املتعّلم
يعرف إْن تعّلم املواطنون الطّاغي احلقائق وإخفائها عنهم؛ فالّنظام 

العلوم الّنافعة اليت تبنّي هلم احلقائق وحتّفزهم على التغيري، يتمّردون 
، ولذا ويثورون على النَّظام الذي كان سببًا يف جهلهم وأميّتهم وختّلفهم

عندما يتخرّج الطلبة وحيصلون على شهادات اعرتاف بأمّيتهم، ال جتد 
هلم احلكومة فرصة عمل، ألهّنم مل يؤّهلوا وفقًا الحتياجات اجملتمع 
وتطّلعاته وحاجة ّسوق العمل؛ فمثل هؤالء هم يف حقيقة األمر ال زالوا 

تهلكني، يف حاجة حملو أمّيتهم اليت تعّلموها يف مدارس وجامعات املس
وذلك ألنَّ مقّرراهتا تسليمية تعرتف بالواقع وال حتّرض على تغيريه، 
تعتمد على التبعّية وال تعمل على كشف الزّيف وحترير احلاجات، وال 
حتّرض على كسر القيد أو فّكه بإرادة، وهلذا فقد ختّلفت املناهج 

 .711واملقّررات وخّلفت من ورائها كّماً هائّلً من األميني
: فإنَّ مناهج ذلك الّزمان األجدب هي مناهج إعّلمّية تلقينّية، وعليه

تُعلهم املواطن مبا جيب أن يكون عليه، وتلقهنه مبا يُرضي رأس النَّظام 
حىتَّ ال يرتكب خطيئة عن جهل، ولذا فالفرق كبري بني املناهج الطّاغي 

يتعّلمون؟  التعليمية، واملناهج اإلعّلمية؛ فاألوىل تـُع لهم النَّاس كيف
من إظهار  نريّة؟ وكيف حيكمون؟ وكيف يتمّكنو وكيف يفّكرون حب
 إبداعاهتم اخلّّلقة؟ 

 طائعني ألوامر ونواهي قّمة السُّلطان نالثانية؛ فتـ ْعلهمهم كيف يكونو  أمَّا
، وكيف ميتّصون غضبه إن غضب عليهم بغري حّق؟ وكيف الطاغي
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يبلهغون اآلخرين الذين مل  يغّضون أبصارهم عنه إن رأوه عارياً؟ وكيف
 .713يتمّكنوا من رؤيته عارياً عن ذلك امللبس احلريري الفضفاض

تطّلعة إىل األجود واألرفع واألنفع للكله دون ممناهج الرّبيع مناهج إذن 
أْن تستثين أحدًا من النَّاس؛ فهي ترتبط بالتَّاريخ لتأخذ العرب واملواعظ 

احلاضر وُتدبـهر  أمره ليكون وتستفيد من قصص اآلخرين، وتشّخص 
على اجّلودة والّرفعة املمّكنة من املنافسة، وتفّكر يف املستقبل الذي 
ينبغي أن يكون أفضل مّا عليه من ربيع؛ فالربيع يتطّور مع تطّور ما 
يشبع احلاجات املتطّورة واملتنّوعة؛ فأمطار الرّبيع وأهناره وحباره وحميطاته 

 ه وجباله وسهوله وشواطئه وسواحله تتجّدد.تتجّدد، مّا جعل وديان
ولذا فاملناهج عندما تؤّسس على قاعديت )األوامر والنواهي( تُعّد قيوداً 
تستوجب الفًك أو أْن تكّسر بالقًوة، وذلك ألنَّ التلقني ال خيلق إاّل 
التُّبع، مّا جيعل أبواب اإلبداع مغلقة، ومن هنا جاءت مناهج الرّبيع 

ة تطّلعّية ألجل أن تستكشف ما هو مكن يف دائرة تساؤلية حواري
 . 711املتوّقع وغري املتوّقع

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .71املصدر السابق، ص   713
 .73املصدر السابق، ص   711



458 

 

 الّشعبالّرفض يعيد 
 إلى

 ميادين المواجهة
ربيع احلّل هو االزدهار املأمول الذي مّت بلوغه بعد نُقلة هبا ع بـ ر  الّشعب 
حدود التوّقف عند اإلصّلح الذي كان مقبواًل لفك التأزُّمات؛ 

أو جزءاً منها من خّلل نضال  ،طن الذي كان أمله تغيري احلكومةفاملوا
أو انقّلب عسكري من أجل حتسني األحوال نسبّياً،  ،أو حزيب ،نقايب

ثار على نفسه وهو متجاوز لتلك التنظيمات والّزعامات والقيادات 
 واملرشدين، كما أنَّه جتاوز ذلك الّزمن الذي كان فيه ينتظر مفاجأة

هلا يف الشوارع وامليادين العاّمة، جتاوز   اً العسكر ليخرج مؤيّد انقّلبية من
وقبوله التحّدي للطّغاة يف امليادين  ،كّل ذلك برفعه سقف املطالب

والّساحات العامَّة جهارًا هناراً؛ فانتصر بعد أن دفع الّثمن شهداء يف 
سبيل اإلنعتاق ونيل احلرّيّة. من بعدها أصبح ال قيود على اإلرادة، 

قادر على أن خيتار قّمة إلدارة الّشعب وحده قادر على تسيري أمره، و 
وال يعتمد إاّل منه، ولذا ال خوف على  لطانه وفقًا لدستور ال يُقرّ سُ 

بعد أن جتاوز النّاس حدود اإلصّلح وبلغوا ميادين السيادة واإلرادة، 
 .715احللّ 

املتوّقع، ولذا  قّدم احملّقق للجديد غريهو التربيع احلّل  ومن هنا يعدّ 
 ،فالفرق كبري بني أن يقتصر نضال الّشعوب على قيادات وزعامات

برفعها  ،تأمل أن حتّل حمّل من تناضل من أجل إسقاطه أو تغيريه
شعارات لإلصّلح وفقًا ل ما هو متوّقع، وبني أن يكون الّنضال باجلميع 

أة هي احلّل وفقًا ل ما هو غري متوّقع، مّا جعل املفاج هم مجيعاً أجل من
 ربيع يتحّقق.
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بلغوا  ،ف عند حّد اإلصّلحوقّ تالقبول  الّناس جتاوز تفكريولذا فبعد أن 
مرتّتب عّلة عرفوا أنَّ التغييب فعل  مّا عرفواف ،ا كان خمفّياً عنهممحقيقة 

؛ فّل حّل إاّل وألّن الطغاة هم العّلة ،على أفعال اإلقصاء العمدي
امليادين والّساحات العامَّة ربيع  مناحلّل  ظهر، ومن هنا القضاء عليهمب

 .719نزهة بني النَّاس
عن املشاركة  نغيهبو يالذين عند نريان الغضب تزداد اشتعااًل  عليه: فإنَّ و 

يف إجياد احلّل للقضية اليت هم أحد عناصرها الرئيسة، وبالّتايل فإنَّ األمر 
بل األمر سيؤّدي ال يقف عند حده الرَّفض للحّلول كما يتوّقع البعض، 

 .هاتنوّع أساليباملواجهة مع إىل 
مركز جديد )حنن حيّل حمّلها املركزيّة الفردية )أنا فقط( و  تلغ فإن ملولذا 

ستكون املواجهة أكثر شّدة من قبل الذين سبق سوياً( و )حنن معاً( 
 هلم وإن دفعوا الثمن غالياً.

أن يُرفض اآلخر ويغيَّب،  ومن األُمور اليت جتعل املواجهة تشتدُّ وتتنوّع،
غ احلّل، ومن و لوهلذا جيد املغّيب نفسه مدفوع إىل الّثورة املمّكنة من ب

هنا فمهما اشتدَّ تطّرف الطّاغية لن يكون قادرًا على مواجهة تطّرف 
النَّاس عنه إذا قّرروا الثورة، ولذا فّل بّد له إاّل أن يرحل تيسريًا أو أن 

 .711يُرّحل تعسرياً 
الذي من و ، فيه قّمة لشعبواإاّل يؤّسس مركز عام ال ربيع احلّل  يفولذا 

أو حىّت ، أو يلغيه، أو يغّيبه، اً بعده إن فّكر من فّكر يف أن يقصي أحد
سيجد نفسه طعمًا يف فيه األمساك، ومن هنا جيب االنتباه يتجاهله 

كي ال تكون حىتَّ ال حتدث االنتكاسة للنَّاس بعد أن بلغوا احلّل  
 اجهة من بعد االنتكاسة حّّلً.املو 
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فبعد بلوغ احلّل، واستقرار األمن، وصياغة الدستور، وإجراء  عليه:و 
إن فّكر أحٌد أن مينع مواطناً من مارسة حقوقه أو االنتخابات بشفافية، 

ويعاقب  ،أداء واجباته ومحل مسؤولّياته فّل بّد أن يواجهه الرّفض
 ،كة النَّاس اليومية يف التعليم والعملعرقلة حلر ال و  ،ًا دون تظاهريّ دستور 

 وكذلك أماكن السياحة والرتفيه. ،وأماكن البناء واإلعمار والفّلح
بعد بلوغ ربيع احلّل فمن يفّكر أن يعتدي على حقوق اآلخرين، أو و 

يعتدي على واجباهتم ومسؤولّياهتم فعليه أن يعرف أهّنم أصبحوا قادرين 
كفيلة بتنظيم شؤون النَّاس   ستكونوانني على قمعه إرادة ودستوراً؛ فالق

 أفراداً ومجاعات ودولة ورأس دولة.
ولذلك إذا مل يُؤدَّ الواجب يُفرض فرضًا )شريعًة وعرفًا ودستورًا وقانوناً 

ومن هنا ال حيّق  ُمسّنًا من قبل الذين يتعّلق أمر أداء الواجبات هبم(.
، وعليه حبْمل حقوقه أن يرفض أداء واجباته طاملا أنّه ميارسملواطن  

 .مسؤولّياته وحتّمل ما يرتّتب عليها من أعباء
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  الحلّ ربيع 
 ال 

 بعدهمن تأزّم 
ب تنّوعاً بدون شّك للشعوب مطالب متعّددة، وحاجات متنّوعة تتطلّ 

ملشبعاهتا، وإاّل فاالنتكاسة ستعود من أوسع أبواهبا اليت ُسّدت بدون 
ال يكون حّّلً إاّل لقضّية مشرتكة، أي أنَّه  احلّل كونه غاية فهوو  حكام،إ

، وألنَّ األمر هكذا من منظور قيمة  ال يكون حّّلً إاّل عن تراض 
اإلنسان، وأمهّية املواطنة، والبعد الدميقراطي، وأساليب الشفافية، لذا 

ومن  ،بأيدي النّاس وإاّل ستعود التأزُّماتينبغي أن يكون هذا األمر 
 :األمورهذه 

 

 اورةشمال* 
املشاورة تعين ما تعنية املشاركة يف اختاذ القرار واملشاركة يف تنفيذه 

 سام.وحتّمل ما يرتّتب على محله من أعباء ولو كانت ج  
ولذلك بعد أن بلغ الّناس ربيعهم لن يكون ألحد  من كان االنفراد 
برسم السياسات الوطنية، ولن يكون ألحد  مكانة هبا يطغى على أفراد 

عب، ولن تكون هناك ع، ولن تكون هناك قّمة إاّل قّمة الشّ اجملتم
من تلك األعراف  املستمدولة إاّل الدستور مرجعية لتنظيم شؤون الدّ 

 ين الذي حيتوي على الفضائل اخلرّية. وذلك الدّ  ،ذات القيم احلميدة
ولذلك  الّشعب كّله،اس بيد مصري البلد يف ربيع النّ ومن هنا أصبح 

، إاّل القانون املستمد من الدستور، عهم ال سلطان عليهمالّناس يف ربي
ربت أفعال وأعمال اإلقصاء قُ واطنني، ولذلك املصّدق عليه من كّل امل

 ثوكذلك ُقرب أمر توري ة قرب،رب بّل هويّ والتغييب والتعذيب مع من قُ 
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ية احلرّ حت تّ روة، وفـ  رب أمر احتكار السلطة والثّ الطغاة ألبنائهم، وهلذا قُ 
اليت ية رّ بكّل أساليب احل يمارسوهنالا جلميع املواطنني البالغني واهبأب
 لفوقية.اسمح بفّوق وال تسمح بالتت

مّا جعل  اآلخر، بعد الواحدطغاة وبناء على ذلك تساقط أكابر ال
يف زمن تقدمي ن كان اإلصّلح حّّل ومطلبًا الثّورة هي احلّل بعد أ

إاّل  ومل يعّد للثّوار مطلباً ، هالكيف مقابل تفادي املوذلك  ،التنازالت
يف امليادين مّا جعل املواجهة معهم ساخنة ؛ احلّل الذي رفضه الطغاة

هتاوت  إىل أنويف كّل مكان  ،والّساحات والشوارع واألزّقة العاّمة
 .719تتهاوى ، وعروشٌ عروشٌ 

وألنَّ الرّفض للباطل حّق، جاءت الّثورات الشعبية يف الوطن العريب حمّقة 
للحّق وزاهقة للباطل، وألجل سّلمة الّثورات من التأزُّمات املفاجئة، 

؛ فّل ينبغي التأخري األعداء كثرة ذلك ألنَّ  ،ينبغي أخذ احليطة واحلذر
يفيد يف ملن يف إعادة تنظيم شؤون الّدولة وبناء مؤّسساهتا دون رفض  

 البناء واإلعمار واإلصّلح.
ينبغي أن يف أّي مكان من العامل ية ولذا عندما تتفّجر الّثورات الشعب

يكون الرّفض للظلم كامًّل ال متجزئاً، حىّت ال تضيع الفرصة بعد أن مّت 
اقتناصها؛ فّل مساومة على احلرّية، وال قبول بتجزئتها أو التنقيص منها 

سيقبلون بإعطاء التنازالت تلو التنازالت عندما  نمع الطُّغاة الذي
النزول من على قّمة  يقبلونت تضيق هبم؛ فهم الدوائر بدأ يشعرون أنَّ 

مستوى من مستويات  من أجل البقاء على أيّ الطّاغي سلم الّسلطان 
كّلما نزل الطّاغية ولكن هيهات، ولعلم اجلميع أنّه  السّلم الّسلطاين، 

ن السّلم السلطاين صعد الّشعب درجتني على ذات السّلم، رجة عد
ني صعد الّشعب أربعة درجات جتاه قّمة وهكذا كّلما نزل الطّاغية درجت

السّلم الّسلطاين، أي أنَّ الّشعب الثّائر صعوده يتضاعف كّلما قبل 
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الطّاغية كرهًا بالّتنازل درجة؛ فالّصعوبة فقط يف البداية، بداية الصمود 
الرّافض مع القبول باملواجهة احلّقة للطاغية؛ فإذا عرف الطّاغية أنَّ 

ه، سيقوهلا بصوت عال  )فهمت، اآلن فهمت، الّشعب قد قّرر رحيل
 فهمت، فهمت....اخل فهمت(، لذا فمن فهم رحل كما هو حال

(، ومن مل يفهم بعد سيستسلم لألمر الواقع كما ي)زين العابدين بن عل
استسلم الرّئيس السابق حسىن مبارك الذي أصبح بني فّكي الّشعب 

ارتكاب املظامل واملفاسد وملن تربطه هبم عّلقات  ،ومطاردة القانون له
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهكذا سيكون األمر وفقًا لقاعدة 

 (.719)إرحل خري من أن ترّحل
كان القصد القذايف لذا  شر يف زمن معّمر بع ونُ وألّن هذا املؤلف طُ 

ومن مل يفهم بعد سيستسلم لألمر الواقع كما ه إليه بقويل: )موجّ 
وهكذا سيكون األمر وفقاً ، بق حسىن مباركاستسلم الرّئيس السا

 .751لقاعدة )إرحل خري من أن ترّحل(
 

 األمن * 
يف عصر ما قبل الّثورات العربية الرائدة كان األمن يف أساسه عسكري، 
ويف هذا العصر لن يكون هو املفردة الوحيدة، ولن تكون له الصدارة، 

ن السياسي بل أنّه البعد األخري الذي يرتّتب على حتقيق األم
واالقتصادي واالجتماعي؛ فاجليوش واالستخبارات اليت قلنا عنها يف  

ا ال 1117الذي أصدرناه يف العام  (كسر القيد بالقيد)كتابنا  م )أهنَّ
تعرف إاّل املتوّقع؛ فستكون من غري شّك هي املعّرضة لغري املتوّقع الذي 

كان غري سيفاجئها بنزيف  قد ينذر بعصر الّنهاية يف الوقت وامل
املتوّقعني(؛ فهذا ما حصل بالّتمام؛ فبعد أْن كانت كّل األجهزة القامعة 
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ا  ا األقوى واألقدر على املواجهة، أثبتت أهنَّ حلرّيّة املواطنني تعتقد بأهنَّ
األضعف بعد أْن قّررت الّشعوب العربية بلوغ احلّل وقبلوا املواجهة ودفع 

بإسقاطها كّل األجهزة القامعة الّثمن يف سبيله، حىّت بلغت املأمول 
رّحل من تشاء، للحرّية؛ فكان من ورأي ذلك مصري الطُّغاة بني أيديها تُ 

وتقرب من  ،وحتاكم من تشاء، وتعفوا عّمن تشاء، وتسقط من تشاء
 .   757تشاء كيفما تشاء

ن كان أمن الوطن من أح أمن املواطن من أمن الوطن بعد وعليه: أصب
لطاين الطّاغي؛ فالنَّاس الذين عانوا ويّلت العذاب أمن قّمة الّسلم السّ 

 اً ة ألفواه املواطنني، ال يرون أمنمن تلك األجهزة القامعة واملكّمم
يتحّقق للوطن واملواطن بدون أن يتحّقق هلما األمن السياسي واألمن 
االقتصادي واألمن االجتماعي، ومن ّث يأيت األمن املنظّم لعّلقات 

ت وعّلقات الّشعب بأسره مبؤّسسات الّدولة وعّلقاته األفراد واجلماعا
 مع اآلخرين يف بقاع املعمورة.

 

 األمن الّسياسي* 
يُعدُّ األمن السياسي من أهّم املرتكزات الرئيسة ملمارسة الدميقراطية، 
ولكن كيف يتحّقق هذا األمن؟ عندما ي تسّلم كّل فرد يف الّدولة حقوقه  

ويؤّدي واجباته دون تأّخر أو سلبّية، وحيمل  كاملة ليمارسها إرادة حرّة،
األمن  مسؤولياته ويتحّمل ما يرتّتب عليها من أعباء، عندها يستقرّ 

الذي مُيكهن الّشعب مبختلف فئاته من اإلنتاج واإلبداع، ومن هنا 
فاملشاركة يف األمر الذي يتعّلق مبصري الّشعب تُعّد الّلبنة األوىل يف بناء 

فالسياسة الداخلية أو اخلارجية تُعدُّ أمراً يتعّلق مبصري األفراد الثهقة بينهم؛ 
واجلماعات داخل الّدولة؛ فّل ينبغي ألحد  أن حيلَّ حمّل اآلخر إاّل إذا 
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كان عاجزًا أو مريضًا أو قاصرًا بأيّة أسباب؛ فالتغييب واإلقصاء زمنه 
نياته وحقوقه وفق جهده وإمكا لي قد وىّل، وجاء زمن املشاركة يف األمر كُ 

 وواجباته ومسؤولّياته.
ولذا فباألمن السياسي يتّم بناء الثهقة واستمرارها بني النَّاس، وعندما 

وتنتهي اخليانة، ويسود  ،مرآة على هذا األساس، ينتهي زمن التبىن الثّقتُ 
االستقرار نفس املواطن؛ فلم يعد يف الوطن طاغية، بل الوطن كّل 

النَّاس، ال أحد مغّيب، وال أحد مقصى، وال  الوطن حمّرر وحتت إرادة
أحد مزّج به يف السجون بغري حّق، وال أحد حمتكر للّسلطة؛ فالّسلطة 
بني النَّاس شورى، وال قّمة تعلو قّمة الّشعب؛ فمن يتّم اختياره قّمة 

فهذا األمر يتطابق من حّقه أن يكون قّمة، لفرتة زمنّية قابلة للتجديد 
ليكون قّمة يف الوطن ال أن يكون  ،للنّص الدستوري مع اإلرادة وفقاً 

قّمة على رأس الوطن؛ فرأس الوطن قّمته الّشعب وال أحد غري 
 .751الّشعب

إذن عندما تسقط نظرية األمن العسكري، ويتمّكن النَّاس من املشاركة 
يف إقرار كّل أمر يتعّلق بالسياسة الداخلية والسياسة اخلارجية تصبح 

ئيس يف التعامل وتكوين العّلقات بني النَّاس، تغرّي الرّ الثهقة هي امل
وتصبح كذلك الرّقابة على حسن األداء وحسن األمن مسؤولية 

طة؛ فّل يتحّملها اجلميع، حيث أصبح كّل شيء مكشوفًا على البّل
عن قّمة الوطن حىّت ولو كان قّمة فيه، لقد  ئاً حيقُّ ألحد  أن خيفي شي

وتزوير القرارات، وتزوير  ،وتزوير احلقائق ،انتهى زمن االختّلسات
االنتخابات، كما انتهى زمن التخويف والتطاول على كرامة األفراد 
واجلماعات، وحّل حمّله االعرتاف والتقدير واالحرتام قيمًا سائدة بني 
املواطنني ذكور وإناث، وسادة قيم تقّبل اآلخر واستيعابه دون أحكام 
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اليت كانت ال  ،ّفقة من قبل أجهزة األمنبتقارير مزيّفة ومل ،مسبقة
 تشّك يف أحد  غري املواطنني أّوالً واألجانب ثانياً.

بل إذن لقد انتهت كّل أسباب الفتنة اليت كانت توقد نرياهنا من ق  
النَّاس يف قضاياهم العدائية لبعضهم البعض،  إهلاءأن  بقصدالطّغاة، 

طرف إىل  يلتجئما عندلقد انتهت تلك الظروف اليت كانت تظهر و 
ا الطاغي قّمة الّسلطان  وهو قابل ألن يقّدم له الّتنازالت اليت يعرف أهنَّ

مرغوبة من ق بله؛ فحينها تسنده أجهزة األمن املنظورة وغري املنظورة يف 
أو أنَّه قبل  ،الذي مل يقبل بتقدمي الّتنازالت ،مغالبة الطّرف اآلخر

 .753ها غريهبتنازالت أقل من تلك اليت قبل بتقدمي
وعليه: عندما يتحّقق األمن الّسياسي تنتهي املخاوف كما تنتهي 
األحقاد والكراهّيات والّدسائس بني النَّاس، وحيّل حمّلها احملّبة واملوّدة 
والّتعاون والّتوافق واالنسجام واإلخّلص مع وافر الصدق يف القول 

نَّاس إىل البوالفعل والعمل والسلوك؛ فتتهذب األخّلق اليت تدفع 
 بعضهم البعض يف حُلمة الوطن من احلدود إىل احلدود.

ال يعقل أن يكون املواطن آمنًا يف وطنه وهو حمروم من مارسة  ولذا
حقوقه وأداء واجباته ومحل مسؤولّياته، ويف مقابل ذلك عندما يكون 

ّدد وجوده منًا حيث ال خماوف هتآبدون شّك سيكون مواطنًا  مشاركاً 
لديه ما يدعو إىل التآمر واالنطواء والسلبية  لذا فلم يعدوإرادته، و 

 واالحنرافات اليت تؤّدي إىل خلل أمن الوطن واملواطنني.
فربيع النَّاس السياسي متلؤه الّسكينة والطمأنينة واألمن، حيث سيادة 
الّشعب تسود الوطن قرارًا وختطيطًا وتنفيذًا ورقابة وتقوميًا وبناًء وتطّلعاً، 

حيتكر أحد فيه الّسلطة؛ فّل توريث، وال دميومة لقّمة سلطانية،  دون أنْ 
بل االنتخابات وحدها قادرة على الفرز الدميقراطي ملّدة دستورية 
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ة إاّل حصانة الّدستور، حمّددة، ومن هنا فّل إمّلءات فوقية، وال حصان
مؤّسسات الّدولة معتربة قويّة، وقوانينها شفَّافة،  صبحتالذي به 

دفاهتا العمل من أجل الوفرة اإلنتاجّية وتقدمي اخلدمات مع وافر ومسته
 اجّلودة.

يف ربيع النَّاس املكّونات السياسية على املستوى الوطين صفاهتا شعبية، 
ناء واجلهّلء من لقد انتهى زمن العصابات والتخويف، ومتكني األب

بني  مؤّسسات الّدولة؛ فالقانون املنظّم للعّلقات يف ترأساألقارب 
هو  لّدولةامكّونات اجملتمع املدين واملكونات احلكومية ملؤّسسات 

 .751السائد بسيادة الدستور
ُسلطان مستقل ال ُسلطان عليه إاّل الّدستور يف ربيع النّاس القضاء 

الذي صاغه الّشعب عن إرادة؛ فأصبح املواطن حيرتم القانون حيث ال 
 ءماة كفيلة بتربئة من هو برياخماوف من ظامل  وال مظامل، وقوانني احمل

 وإدانة من هو مداناً.
أمَّا الّسجون السياسية فأصبحت يف خرب كان، كوهنا ذات عّلقة 
مباشرة مع تلك األنظمة القمعية الطّاغية الظّاملة، ولذا كّلما ساد الظلم 
والتكميم والطّغيان قابله الرّفض واالعرتاض والتمّرد واملواجهة، وهلذا كان  

يقدم على شيء من هذه املعطيات النضالية يزج به يف كّل من 
 ال لشيء إاّل ألنَّه يأمل احلرّية كما غريه من املواطنني يأمل. ،الّسجن

يف ربيع النَّاس أصبح للسلطة داللة ومعىن، فللوزير صّلحيات 
واختصاصات قانونية متّكنه من اعتبار الوطن واملواطن، كما متّكنه من 

كونه مل يكن كما هو حال أولئك الوزراء   ،نفسه استمداد الثّقة يف
ليس إاّل، وحبمله أعباء الطاغي الذين كانوا كتبة تقارير لرأس الدولة 
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املسؤولية املناطة به يتمّكن أيضًا من نيل االعرتاف والتقدير واالعتبار 
 .755من الّشعب

فقاً ولذا فاملسؤول يف ربيع النَّاس هو القادر على تفهُّم قضايا الّشعب و 
(، وهو الذي يتأمل إن املتنّوعة ومشبعاهتااملتعّددة لألولويّات )احلاجة 

يف السجن، ذلك ألنَّه يعتقد أّن مسؤولّيته هي  ع  ض  احنرف مواطن ووُ 
نه أن يدفع املواطن إىل االحنراف املؤّدي به أالقضاء على كّل ما من ش

بربامج  ،نإىل السجن، ومن هنا فمن مهاّمه إخراج النَّاس من الّسج
بالنَّاس يف  وليس مهّمته الزَّجُّ  ،وخطط مدروسة تدريبًا وتأهيًّل وتعليماً 

 د. من كّل قي انعتاقبيع النَّاس عصر جاء ر  الّسجون، ومن هنا
كما هو ،  فرئيس الّدولة املؤّسساتية الذي يتّم اختياره من قبل الّشعب

ق بل الّشعب؛  فهو مسائل أمام املؤّسسة املعتمدة من دستوراً؛ مسؤول
وليس قّمة على رأس الوطن، ذلك  ،ولذا فرئيس الّدولة قّمة يف الوطن

 ألنَّ رأس القّمة يف الوطن هو الّشعب وال أحد سواه.
مكّونات اجملتمع املدين إرادية كّل قوانينها وتشريعاهتا مواليد دستورية؛ 
 فّل يصاغ شيء خمالف للّنصوص الّدستورية، وهلذا فّل خماوف، لقد

، وجاء ربيع وإكرهاً وجتهيًّل انتهى زمن التبعّية العقائدية تغفيًّل وختويفًا 
 . 759النَّاس احلرّية متارس مع مراعاة مصلحة الوطن فوق اجلميع

 

 األمن االقتصادي* 
األمن االقتصادي علم ال يتّم التمّكن من اإلملام به وبلوغه إاّل عن 

ع وغري املتوّقع؛ فالنَّاس طريق سياسات وخطط مرسومة يف دائرة املتوقّ 
دائمًا هلم من احلاجات واملطالب ما يستوجب إشباعاً غري ثابت، ذلك 
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ألنَّ احلاجات يف حالة تطّور؛ فإن مل يواكبها اإلشباع املوازي لتطّورها 
فستظلُّ موّلدة للقلق واإلطراب واخلوف، وعندما يبلغ احلال بنقص 

 اً رشوة وتزوير  ،اسد بني النَّاسمشبعات احلاجات املتطّورة، تنتشر املف
وشراء ذمم، وانعدام ثقة؛ فيكثر املنحرفون واملتسّولون ويهتز األمن 
وتفقد السيطرة عليه، مّا جيعل القلق منتشرًا بني النَّاس يف مساكنهم 

االلتفات  علىوأعماهلم ويف الطُّرقات واألماكن العاّمة، مّا حيّفز اجلميع 
راء تلك العلل، ولذا فعندما يلتفتون ال إىل املصدر الذي يكمن و 

مسّببًا يف ذلك؛ فيندفعون الطاغي جيدون غري النَّظام بقّمة سلطانه 
إن مل حتدث االستجابة مطالبني إرادة باإلصّلح، ولكن بتكرار املطالبة 

وبأيه  ،تتغرّي االجتاهات من املطالبة باإلصّلح إىل البحث عن احللّ س
انطّلقاً من حّقهم يف  ، تّوج هلم أمنهم االقتصاديه مبا يحىّت يبلغو  ،ْثن

التمّلك، وحّقهم يف البيع والشراء، وحّقهم يف ثروة الوطن دون ميل أو 
احنياز؛ حينها يصبح حبّق متوسط الّدخل العام يساوي جمموع الّدخل 
على عدد املواطنني أمام الفرص املتساوية، مع وضع حّد أدىن 

دون أيه غفلة عن أمهّية حتّول النَّاس  ،عيللمعاشات والضمان االجتما
 .         751إىل اإلنتاج وفقاً للقدرة واملهارة والتخّصص واخلربة والتأهيل

 أن حُيرم منها، وال حيّق ألحد   وألنَّ امللكية حّق للجميع فّل حيّق ألحد  
له، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فّل  ءىأن حيتكرها وُيسوهُقها كما يرتا

أن يؤّدي إىل انعدام الثهقة بني احملروم منها واحملتكر هلا، وعندما تنعدم بّد 
 الثهقة بني النَّاس، هل ميكن أن يكُتب  النجاح لنظرية األمن العسكري؟ 

اإلجابة من عاّمة الّشعب عندما خياطبهم  استنباطحاولنا هنا إن من و 
مًا كبرياً إّنين جئت من أجلكم، ولذلك أوليت اهتما :احلاكم بقوله

 بتحقيق األمن يف البّلد، فماذا ستكون اإلجابة؟ 
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يف اعتقادنا ستكون اإلجابة مبنّية على سؤال آخر وهو، إذا كان حتقيق 
األمن نتيجة ملا خُييف؛ فمن هو مصدر اخلوف أيّها احلاكم؟ إذا كان 
اخلوف من الّشعب؛ فلمن سيكون األمن يف هذه احلالة؟ وإذا كان 

القضاء على اخلوف؛ فمن يا ترى املخيف يف أوطان األمن من أجل 
التكميم واحلرمان من إشباع احلاجات؟ أال يكون ذلك الطّاغية الذي 
قال ملواطنيه لقد جئت من أجلكم، أي جئت من أجل حرّيتكم 

كّل عّلة؟ هلذا تفّجرت   اءكم؟ أال يكون حبّق هو العّلة ور وأمنكم ونعيم
لتجيب على كّل هذه التساؤالت مبوضوعية الّثورات العربية التَّارخيية 

 ( كافية وشافية لغلّ )إرحلدون أن يُظلم أحد؛ فكانت اإلجابة 
 .759؛ فمن أخذ هبا رحل، ومن مل يأخذ هبا ُقرباملواطنني الكرام

ولذا فإنَّ زيادة عدد أفراد الشرطة وأفراد اجليش من أجل حتقيق األمن 
 الذين هّم عالة على جهود هو يف حقيقة األمر زيادة لعدد املستهلكني

وحال العجزة واملعاقني غري القادرين  ،كما هو حال األطفال  ،اآلخرين
 على اإلنتاج. 

رج، إذن ثقافة األمن العسكري هي ثقافة صراع مع الداخل أو مع اخلا
، فاألهّم لعصر اليوم هو حتقيق األمن وهذه السياسة زمنها قد وىلّ 

ه وأدائه واجباته وحتّمله ملسؤولياته؛ االقتصادي للمواطن بضمان حقوق
فاملواطن يف دول اجملتمعات الّنامية يف حاجة لرأس مال مُيكهنه من مارسة 
مهنة  أو حرفة  مُتّكنه هي األخرى من احلياة املنتجة ال احلياة املستهلكة؛ 
فينبغي على املصارف أن ت قُرض املواطنني قروضًا استثمارية بضمانات 

  ال يضيع االقتصاد الوطين هباًء منثور. قانونية حىتَّ 
ولذا جيب أن  يتحّول مئات اآلالف من رجال )البوليس( ورجال 
اجليش اجملّندين لألمن العسكري، أن يتحّولوا من املعسكرات والّثكنات 
إىل مواقع اإلنتاج بعد أن يتّم تأهيلهم بعلوم التقنية احلديثة، وذلك 
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كرية الّرهيبة، وألجل الّتنمية وزيادة ألجل اإلنعتاق من القيود العس
اإلنتاج الذي يؤّدي إىل ارتفاع مستوى الّدخل العام لكّل مواطن؛ 
فاألمن الّداخلي واخلارج يف عصر االنعتاق أمٌن تقين وليس أمن كتابة 

وتسويد ملّفاهتم بغري حّق؛ فكتابة الّتقارير مل تعّد  ،التقارير يف املواطنني
منية وال حىّت إنسانية، بل هي عمل من ال عمل يف هذا القرن مهنة أ

ا كذلك؛ فينبغي أن يؤّهل أولئك الذين تعّودوا كتابة التقارير يف  له، وألهنَّ
أفراد الّشعب إىل السهر من أجل أمن الوطن سياسّيًا واقتصادياً 

 واجتماعياً.
 إذن عندما تتوّفر مشبعات حاجات املواطنني الغذائية واملائية واإلعمارية

والفّلحية والبنائية، يتوفّر األمن العام يف املنازل واملصانع ومراكز 
البحوث املتقّدمة، وأماكن اخلدمات العاّمة ويف األسواق وأماكن 

ذ، مّا واومع ذلك لكله قاعدة ش السياحة وإنتاج الغذاء والدواء.
يستوجب مراعاة النوعية يف من يتم  اختيارهم رجال أمن )ذكوراً 

 وإناث(.
وعليه: يف زمن الرّبيع االقتصادي تقنية حتلية املياه من البحار واحمليطات 

؛ إذا ما قورنت بذلك الّزمن الغابر عالية اجلودة، ومل تعّد غالية التكلفة
وهلذا فاألرض ليس هلا بدي إاّل أن تزداد اخضراراً، وحدائق القرى واملدن 

لى يتناقص ويكاد أن تزداد اّتساعاً، وعدد الذين يتعّرضون لغسل الك
ينعدم، وفرص العمل تتيّسر بدرجة مل يعّد هناك من بعدها مكاناً 
للمتسّولني على األرصفة وقارعات الطّرق وأمام املساجد، إنَّه ربيع إنتاج 
التقنية املتنّوعة واملنافس هبا من أجل الرّقي باإلنسان أينما حتّرك وسكن؛ 

األمن  مّا جيعلرقة تقفل، فهكذا احلاجات ُتشبع، وكذلك سجون السّ 
سكينة يف أنفس املواطنني سائدًا يف املنازل واألسواق واملقاهي واملتاجر 
واألماكن العاّمة، وكذلك يف الشواطئ واملدن والقرى السياحّية؛ 
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أوطان الثورات العظيمة قبلة هلم مبا تزدهر به من  نتخذو سيفالسّياح 
 .759تاريخ

ا الطّاقة الطّاقة اجلديدة واملتجّددة يف  الوطن متسع األركان تتجّدد، إهنَّ
النقّية مشس ورياح، دون غفلة عن أمهّية التوّسع يف التنقيب عن الّذهب 

 ،ة يف مكونات تربتهكنز من كنوز الوطن املخفيّ وكّل   ،األسود والغاز
مّا جعل استيعاب األيدي وجباله،  ،ووديانه ،وسهوله ،وحميطاته ،وحباره

ضرورة بعد متكني املواطنني من فرص العمل املتنّوعة،  العاملة الفنية
 وهكذا سيظل سوق العمل يّتسع وهو يطالب باملزيد. 

وما أمجل املصارف وهى تقرض املواطنني قروضًا إلنشاء املشاريع 
وهي أكثر مجال عندما تستثمر رأس ماهلا الوطين من أجل  ،الصغرى

بني أيدي النَّاس حمّبة املواطنني، ومن هنا يصبح األمن االقتصادي 
 .  791وموّدة واعتبار وتقدير

 

 األمن االجتماعي* 
اجملتمع تكوين طبيعي يعتمد على العّلقات والتفاعّلت بني األفراد 
واجلماعات واجملتمعات، وال ميكن أن تكون هذه العّلقات والتفاعّلت 

على قيم صادقة إاّل إذا كانت الثهقة متبادلة بينهم؛ فعندما يرتىّب النشء 
محيدة تُرسهخ حّب األسرة وأمهّيتها، وحّب الوطن وأمهّيته، وحّب العلم 

واعتباره واحرتامه  ،والعمل وأمهّيتهما احلياتية، وحّب اآلخر وأمهّية تقديره
حينها تصبح  ،وتقبُّله واستيعابه من أجل القضايا الوطنية واإلنسانية

 ى كواهلهم.املسؤولية محّلً بني النَّاس وليست ثقّلً عل

                                                 
 .111املصدر السابق، ص   759
 .115ابق، ص املصدر الس  791



473 

 

فمسؤولية الّدفاع عن الوطن اليت كانت واجبًا وطنيّاً، أصبحت قابلة 
ألْن تكون واجبًا إنسانيًا ومصلحّيًا تشرتك فيه أكثر من هويّة؛ فمن 
خّلل املنّظمات اإلنسانية إْن علم أعضاؤها بأنَّ يف أوطان التكميم 

غية فيه، تسود املظامل على شعب  من الّشعوب من قبل القّمة الطّا
سيتدافعون إليه وفقًا ملا هو مكن يف دائرة املتوّقع وغري املتوّقع إلنقاذ 

 .797أولئك املظاليم الذين يرمون بالّرصاص احلي جهاراً هناراً 
وعليه: ال ميكن أن يستقّر األمن الوطين إاّل إذا متّكن النَّاس من التعليم 

باع حاجاهتم املتطّورة حبريّة، ومتّكنوا من العمل بيسر، ومتّكنوا من إش
واملتنّوعة وفقًا للجهد والقدرة والّرغبة، ومتّكنوا من إلغاء قانون الطوارئ 

كّلما تظاهر الّشعب من أجل الطاغي  الذي يفرضه قّمة الّسلطان 
 اإلصّلح.  

وألنَّ هذا العصر هو عصر تقنية املعلومات؛ فإنَّ الّثورة اإلدارية 
ملثلى لتحقيق النجاح يف مجيع للمعلومات ستكون هي الوسيلة ا

اجملاالت املختلفة؛ فقد انتهى الّزمن الذي كان فيه البشر يقفون يف 
طوابري ال ألجل النَّظام واتّباع أساليبه، ولكن لتّوُغل البريوقراطية اإلدارية 

بعد أن  ،يف أماكن تقدمي اخلدمات، إهّنا املضيعة للوقت واجلهد واملال
لمنتجني واملبدعني واملخططني املّلحقة لثلى هي عرفنا أنَّ اإلدارة امل

ل ُتقّدم وتُيّسر هلم اخلدمات على الوجه األفضل واألسرع؛  ،واملربجمني
فبإمكانك أن تتحّصل على مجيع املعلومات واخلدمات من اجلهاز 

 .لنّقال الذي متتلكه بأقل األسعارا
املتأخرين، إنَّ زمن تقنية املعلومات سيطوي اهلوة بني املتقّدمني و 

وسيطوي الّزمن كذلك عندما يتمّكن املتأخر من استخدام آخر ما 
 .قنية بكّل سرعة وانضباط واستمرارتوّصلت إليه التّ 
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ومع أنَّ التقدُّم الّتقين وصل إىل مراحل متقّدمة من االخرتاع الصناعي 
ساب فرص العمل  املتنوّع، إاّل أنَّ هذا التقّدم اآليل لن يكون على ح 

ا تكون مهام اإلنسان جتويد نوعّية ما تقّدمه اآللة من خدمات عندم
لإلنسان، مّا جيعل اآللة دائمًا خاضعة لسيطرة اإلنسان ويف حاجة إىل 
علمه املطّور هلا جتويدًا وال عكس يف ذلك، وعليه ينبغي أن يتوّجه 
العقل العلمي إىل توليد الوظائف واألعمال املنتجة اليت متتّص الطاقات 

 بشرية وجتعلها ذات فعالية عالية. ال
فالّدولة اليت ال ختطط للمستقبل وال تعمل على صناعة جتّدده  وعليه:

علمًا وتقنية مبا ميّكن اجلميع من املشاركة يف أخذ احلقوق، وأداء 
الواجبات، وحتّمل املسؤوليات ستكون بالضرورة على هامش احلياة، 

عليه ينبغي أن تتغرّي وظيفة وقد يستدعي األمر تدّخّل أو منقذاً، و 
الشرطي من التقليد إىل التجديد، ومن االستهّلك إىل اإلنتاج، ومن 
اخلوف إىل االطمئنان، ومن املطاردة على األقدام إيل املتابعة بالليزر 
واإلنرتنت، وهكذا مهّمة اجليوش اليت تؤّديها األعداد الكبرية وهي يف 

 ،ت معطلة تتحّرك باألمر والّنهيعمر اإلنتاج واإلبداع والبناء، طاقا
وتعيش على حساب املنتجني؛ فّل خوف على أمن الوطن إذا متّكن 
شعبه من مارسة حقوقه وأداء واجباته ومْحل مسؤولّيته، اخلوف على 
أمن الوطن عندما حيرم املواطن من امتّلك هذه احلقوق والواجبات 

 واملسؤولّيات.
اإلدارات اخلدمية باملعلومات اجلديدة  وهلذا ينبغي أن يؤّهل املوظفون يف

والتغرّي السياسي واالقتصادي  ،اليت تواكب حركة التغرّي الّتقين
واالجتماعي وإاّل بالضرورة سيتم االستغناء عنهم، أطنان السجّلت 
وآالف احلافظني هلا ومئات األماكن اليت حُتفظ فيها مل تعّد الوظيفة يف 

 األسرع واألفضل. حاجة هلا، وذلك بتيّسر البديل 
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وعليه: التعليم الذي كانت أهدافه تعليم القراءة والكتابة والتخرّج من 
مل يعد هو التعليم املطلوب الذي يليّب رغبة البلد؛ فالتعليم  ،اجلامعات

احلديث يهدف إىل أن يتعّلم املتعّلم من خّلله كيف يتعّلم؟ وكيف 
وكيف يتصّرف عندما  يفّكر؟ وكيف حيّفز على التغيري؟ وفيمايفّكر؟ 

يكون بني مفرتق الطرق؟ إنَّه تعليم إشباع احلاجة، وليس احلاجة للعمل 
فقط، بل احلاجة إىل النجاح والتفّوق يف ميادين العمل وبالّسرعة الّلزمة 

 للمنافسة مع وافر اجلودة. 
وهكذا حال اخلربة مل تعد ذات جدوى إذا مل تكن متجّددة ومتنّوعة، 

غري ثابتة، والعمل الذي يتطّلب مهارة عالية هو اآلخر فاخلربة أصبحت 
 يفيد ألداء الوظائف حىتَّ أصبح الّنوع الواحد من املهارة ال ،تغرّي 

على  االقتصاراألزمات، ولذلك ال ينبغي  خاّصة عندما حتدث ،املتنّوعة
العلوم اليت حتملها الكتب؛ فالعلوم الواسعة اليوم هي اليت تنشرها وتبّثها 

من خّلل شبكة املعلومات املتنّوعة واملتجّددة، ومن هنا  ،اشاتالشّ 
فالطبيب الذي لن يفتح يومّيًا شاشة املعلومات اليت يبث من خّلهلا 

 د طبيباً ناجحاً.و علن ي ،أحدث ما وصلت العلوم الطبّية إليه
ولذا ينبغي أن تكون أساليب االتصاالت مع اآلخرين مرنة وشّفافة، 

ت هي األخرى متطّورة وميّسرة للّتواصل واالّتصال وأن تكون املواصّل
ملعرفة اجلديد، وفتح األجواء أمام املّلحة اجلوية العائدة باملنفعة أمر 
ضروري، والّسرعة يف تسهيل اإلجراءات أكثر أمهية، وفتح البحار 

بزمن  ،والعمل على فتح قنوات جديدة ملرور الّسفن املساملة ،واحمليطات
أن ال يبعد من التفكري، والضرائب واجلمارك كّلها يف وكلفة أقل جيب 

حاجة إلعادة الّنظر، ألّن كّل ذلك يتطّلب توليد وظائف جديدة 
ومفيدة؛ فالسياحة يف بلدان السّلم واألمن والطمأنينة واخلدمات 

تفتُح فرصًا متعّددة ومتنّوعة للدخل املمّكن من احلصول على  ،املمتازة
 ّورة.ما يشبع احلاجات املتط
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وعليه: فإنَّ ربيع النَّاس مزدهر باملساواة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، مع تنوُّع كبري يف الفروق الفردية بني النَّاس، تنوّع يقّدر 
خصوصية الذُّكور وخصوصية اإلناث، وظروف الطفولة، وظروف 

هلذا املعاقني وكبار السّن، والعجزة الذين هلم حّق الضمان االجتماعي، و 
 . 791تعترب السيادة على رأس املعطيات الرئيسة الزدهار ربيع النَّاس
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 وطن األخلق
مبنطق  اتير حاإلنسان قبول ورفض وإبداء رأي وإطّلق العمل مع إّن 

ولذا فمن له وطن،  اً بوجوده مواطن هشعر ياإلبداع، و  يدفعه بّل شّك إىل
مّا  ؛يمة يف نفوس مواطنيههذه القيم األخّلقية يصبح الوطن ق خّلل

ه هذا ما مل ترتض  جيعل املساس بالوطن هو مساس باملواطن نفسه، و 
يف طريقها إىل األفول، بأّول  لأوّ وهي اآلن  ،األنظمة اليت سادتتلك 

حيث كان املساس بالسلطان املستبّد وفق نظريته هو مساس بالوطن، 
 .793وال عكس

يات وكتابة التقارير يف املواطنني  لقد انتهى زمن الوشاأخّلقيًّا وعليه 
حيث ال انتظار ألحد  أن يقع  ،وطنيةالاملراقبة  وجاء عصركيداً ومكراً، 

يف املصيدة، بل االنتظار للتنفيذ ث املتابعة املسؤولة ل ما ينّفذ وفقًا ل ما 
فالقانون كفيل باملعاقبة دون أيه   ؛قّرره الّشعب، وإن حدثت خمالفاتي

سنَّ على انتهى زمن جتنيد النساء األمّيات ليتجسّ كيد وال مكر، و 
كما انتهى زمن جتنيد األطفال غري املدركني   ،أزواجهنَّ وجرياهننَّ 

م وجرياهنم وزمّلئهم خوهتإبائهم وأمهاهتم وأعمامهم و آس على للتجسّ 
 .يف املدارس

من  ،املواطنني وهكذا انتهت تلك املظاهر اليت كانت تستفزّ  
ارات اإلستخباراتية اجملّهزة بعدد  من اهلوائيات امليّسرة االستعراض بالسي

لنقل الوشايات بوجه الّسرعة عن املواطنني مع إشهار السّلح يف 
أو على األقل إظهار جزء  منه لتعريفهم بقيمهم اليت ال  ،وجوههم

األمن بعد  مّا جيعلتساوي من وجهة نظر النهظام طلقة رصاصة؛ 
سائدة يف دولة التوافق مع وافر التقدير  التخّلص من الطغاة قيمة

 .791واالحرتام
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أصبح الشعراء الذين كانوا مغّيبني عن معرفة احلقيقة  األخّلقويف ربيع 
واعني هبا، ومن هنا أصبحت قصائدهم متّجد الوطن وتتغىن بتارخيه 

من متّجد  ،وهويّته بعد أن كانت قصائدهم على حساب قيمة الوطن
، وهكذا أصبح سّلح الّرواة والّرماة معاً ري حقّ بغ قّمة سلطانهاعتلى 

 مسّخراً من أجل الوطن وصون تراثه وترابه.
أصبحت البعثات التعليمية للمتمّيزين، ووفقاً  وهكذا يف ربيع األخّلق

حلاجة سوق العمل، وما ميّكن من إحداث التغيري لألفضل واألجود 
 ،لنظام وجواسيسهأزالم ان كانت مقتصرة على أ واألنفع للجميع، بعد

يف العلوم  األخّلق ومن هلم وساطة وحمسوبية؛ فالبحث العلمي يف ربيع
الطبيعية طبيعة معتادة، ويف العلوم االجتماعية واإلنسانية فضائل خرّية 
وقيم محيدة؛ فالتاريخ الذي ُكتب عنوة وُسجهل يف طيات صفحاته تزويراً 

له جلان من  ُشّكلست ،برارملن مل جياهد بطًّل على رؤوس اجملاهدين األ
وتنقيته مّا علق به من تشويه  ،االختصاصيني الوطنيني إلصّلح عطبه

ارخيية، واملقابر اليت ُدفن فيها أناس ال عّلقة هلم باجلهاد للحقائق التّ 
تصّحح حىتَّ ال يكون األموات يف سهي األخرى  ،اريخوصناعة التّ 

 املقابر جنباً إىل جنب مع األحياء فيها.
املشايف اليت كانت ال توصف ربيع األخّلق ستكون فيها أمَّا الّصحة يف 

ذات مراكز حبثية متقّدمة  صبحستأكثر من كوهنا مشاف  إسعافية، 
رون املواطنون ال يفكّ  يصبححىّت  ،متّدها بكّل علم  جديد وتقنية متطّورة

سطة ر؛ فمن ال إمكانية مادية لديه أو واديف العّلج باخلارج إاّل ما ن
حتسبه متمّيزًا عن غريه من املواطنني يف ذلك الّزمان، ليس له بّد إاّل 

يه سوى تلقه  ،دون أن جيد نظامًا أو حكومة تتأسف عليه ،املوت
التأسف من الذين حاهلم كما هو حاله؛ ففي ذلك الّزمان اجلديب  
كانت تقارير احلكومات تعرض يف وسائل إعّلمها عدد الذين مّت 

 ،ظامكونه من وجهة نظرهم إجنازًا من إجنازات النّ   ،خلارجعّلجهم يف ا
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يف الوقت الذي ال يعلمون فيه أنَّ هذا األمر ال يزيد عن إثبات إدانة 
باعتبار أّن ذلك يثبت أن املشايف يف البّلد ال تزيد  ،للنظام وحكومته

 .795عن كوهنا مشاف  إسعافية ليس إاّل 
ات ُكثر، ومن أراد من املزارعني أن أمَّا الّزراعة يف زمن الطّاغية فاآلف

يكافح تلك اآلفات فبإمكانه إن استطاع إىل ذلك سبيّلً، ومن مل 
يستطع فاألرض اجلدباء ال عيب فيها يف الّزمن األجدب، وهلذا كثرت 
السموم يف املستزرع بأسباب الّرش املبيد املباشر على الّثمار 

لكان العّلج للبيئة قية أخّلواخلضراوات؛ فلو كانت هناك رعاية وطنية 
بكاملها حىّت ال جتد اآلفات مكانًا لتحّل فيه، ولذا كّلما رّش املزارع 
مبيدًا على ْثار ما استزرعه جاءت اآلفات الضارة تتداعى من احمليط 
اململوء هبا، مّا جعل املزارعني طوال العام هّم يف حاجة لشراء املزيد من 

املختلفة، وهبذه األسباب اليت أصبحت املبيدات املتنّوعة واملتعّددة و 
موم أنتجت أمراضًا سرطانية مل تعرفها اخلضراوات والفواكه ملوءة بالسّ 

البّلد من قبل، وهكذا كان حال املواطنني إىل أن جاءت الثورة احلّل 
البيئة نقّية خالية من  صبحاليت من بعدها سترمحة على البّلد والعباد؛ 

ضّرت األرض ربيعاً مزهراً، وْثاراً ال مسوم فيها؛ ارة؛ فاختلك اآلفات الضّ 
ا من ْثار اجلّنة؛ فانتهت تلك األمراض السرطانية والسّ  ّلمة لذهتا وكأهنَّ

 قرأ.الصحية يف وجوه النَّاس تُ 
هي السائدة جنباً إىل جنب  مع  ستكونالشفافية اليت مل يعتادها النَّاس 

لشورى يف األمر بني النَّاس العدل الذي كان مفقودًا بوجود الطاغية؛ فا
واملتابعة واملراقبة واحملاسبة واملسائلة  ،ربيع، ْثارها قرارات قابلة للتنفيذ

والواجبات  ،من أجل حياة دميقراطية فيها احلقوق متارس ،والتقومي
، سامواملسؤوليات حُتْمل، مع حتّمل ما يرتّتب عليها من أعباء ج   ،تؤّدى

 فيه متارس احلرّية بكّل إرادة. اً أخّلقيّ حّّلً وذلك ألهّنا 
                                                 

 .191املصدر السابق، ص   795



480 

 

وال جمال ألن  ،قّمة السلطان وفقًا للدستور قّمة؛ فّل جمال ألن يطغى
يوّرث أبناءه من بعده؛ فاحلكم يف دولة التوافق موّرث للّشعب بكامله، 

 . 799ولذا فلم يعد هناك جمال ألن يورَّث لغريه
عب ا بيد الشّ أمرهسيكون ، يف دولة األخّلق اجليوشو البنوك هكذا و 

ولكل  مهامه جتاه ما جيب سلماً  ،مع وافر املنافسة احلرّة قيادة وقراراً 
السوق السوداء وتبييض  ، والوحرباً، ومن هنا ال إمكانية لّلختّلسات

وحتويلها للبنوك يف اخلارج، وال إمكانية النقّلبات العسكر،  ،األموال
جهاز مدين حيافظ  صاص احلي يف صدور املواطنني؛ فالبوليسوال للرّ 

وأينما يتحرّكون أو  ،وما ميتلكون ،على أمن املواطنني وسّلمتهم
 يسكنون.  

 ستكونالسلطات اليت كانت ال سلطة إاّل وأن تكون بيد الطّاغية، 
مصريها بيد الّشعب؛ فالقضاء سلطان ال  ،سلطات مستقلة دستوراً 

يد املنفهذين سلطان عليه، والتشريع بيد املشّرعني سلطة، والتنفيذ ب
سلطة، والبحث العلمي هو اآلخر سلطان ال سلطان عليه إاّل العلم، 
وهكذا فالدستور هو الّسلطان على كّل سلطان كونه بإرادة الشعب 
مستمّد من الفضائل اخلرّية والقيم احلميدة، وكذلك فإنَّ اإلعّلم خاص  

علو وعام هو صوت النَّاس دستوراً، الصوت الذي يعلو وال صوت ي
 . 791عليه

الّدولة يف ربيع النَّاس دولة مؤّسسات، واجملتمع املدين والتنوّع الثقايف 
ملرأة جنبًا إىل جنب  إخوة أصوات تعلو بأصوات النَّاس، والّرجل وا

مع وافر التقدير للقدرة والتخّصص  ،ن يف ميادين التعليم والعملو متحاب
 واملهارة والتأهيل والطبيعة اخل لقّية.
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أصبحت بعد الثورات العربية حرّة  ،اليت قّوضت يف زمن الطّغاةالقيم 
قّرها األعراف واألخّلق والقيم اليت تُ  ،مع حريّة الفضائل املطلقة ،طليقة

 . املستمّدة من الدين مصدر كل تشريع احلميدة
 أحراراً؛ فلم يعد هناك مكاناً نييع الّناس أصبح املواطنون متوافقيف رب

ًا لإلكراه، وال التغييب، وال اإلقصاء، ومن ثَّ ال للتطّرف، وال مكان
 .799مكاناً للطغاة

يف ربيع النَّاس ال جمال لتأمر السياسيني؛ فالسياسيون والقادة الذين يتّم 
تتم إقالتهم  ،اختيارهم دميقراطيًا وبكل شفافية إلدارة شؤون الدولة

تهائهم من مّا جيعلهم بعد ان ،باملعطيات نفسها )دميقراطية وشفافية(
ومعهم يفّكرون يف  ،أداء املهام املختارين هلا يف سّلم آمنني بني الّناس

وهلذا ال جمال أو الوظيفية اليت جاؤوا منها،  ،إدارة حياهتم الطبيعية
ع ير كون الوطن ملك عام جلميع املواطنني، ولذا يف ربلّلنقّلبات والتأم

 .799للطاغيةالنَّاس أصبح الوالء للوطن بعد إن كان الوالء 
 ،يف ربيع النَّاس أصبح قّمة الّسلطان ال يسمع إاّل ما جيب أن يسمعه

بداًل مّا كان سائدًا أيّام الطَّاغية الذي ال يسمع إاّل ما حُيّب أن 
 يسمعه. 

يف ربيع النَّاس التأريخ ُيكتب وال ُيكتب عنه؛ فالكتابة عن التَّاريخ دائماً 
يراً، ولذا فمن السهل أن ُيكتب عن يلحقها قلب احلقائق تشويهًا وتزو 

إاّل  ،التَّاريخ، ولكن أن ُيكتب التَّاريخ هو كما هو فاألمر صعب جّداً 
ار الذين على الشهداء فهم وحدهم خري من يكتب التَّاريخ، وهكذا الثوّ 

ار ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن يسطّرون ويكتبون التاريخ رأسهم ثوّ 
 دماً من أجل احلرّية.
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ن التنظري لقولبة عقول النَّاس هو اآلخر قد وىّل، وحّل حمّله زمن زم
االنعتاق الذي يدفع اجلميع بقّوة اجلميع إىل كّل ما من شأنه من 
أجلهم مجيعاً، ومن هنا يف ربيع النَّاس أصبحت النسوة ال تزغرد إاّل 

 .711لألفراح بعد أن كان بعضهنَّ يزغردن للطّاغية
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 ربيع الحلّ 
 )دولة توافق(

ربيع احلّل هو االزدهار املأمول الذي مّت بلوغه بعد نُقلة هبا ع بـ ر  الّشعب 
حدود التوّقف عند اإلصّلح الذي كان مقبواًل لفك التأزُّمات؛ 
فاملواطن الذي كان أمله تغيري احلكومة أو جزءًا منها من خّلل نضال 

حوال نسبّياً، نقايب أو حزيب أو انقّلب عسكري من أجل حتسني األ
ثار على نفسه وهو متجاوز لتلك التنظيمات والّزعامات والقيادات 
واملرشدين، كما أنَّه جتاوز ذلك الّزمن الذي كان فيه ينتظر مفاجأة 
انقّلبية من العسكر ليخرج مؤيّد  هلا يف الشوارع وامليادين العاّمة، جتاوز  

غاة يف امليادين كّل ذلك برفعه سقف املطالب وقبوله التحّدي للطّ 
والّساحات العامَّة جهارًا هناراً؛ فانتصر بعد أن دفع الّثمن شهداء يف 
سبيل اإلنعتاق ونيل احلرّيّة. من بعدها أصبح ال قيود على اإلرادة، 
الّشعب وحده قادر على تسيري أمره، وقادر على أن خيتار قّمة إلدارة 

 . منهر ال يُقرُّ وال يعتمد إاّل ًسلطانه وفقاً لدستو 
ومن هنا يعّد ربيع احلّل نُقلة إىل األمام املتقّدم احملّقق للجديد غري 
املتوّقع، ولذا فالفرق كبري بني أن يقتصر نضال الّشعوب على قيادات 

أو تغيريه  ،وزعامات تأمل أن حتّل حمّل من تناضل من أجل إسقاطه
الّنضال  برفعها شعارات لإلصّلح وفقًا ل ما هو متوّقع، وبني أن يكون

باجلميع من أجل اجلميع وفقاً ل ما هو غري متوّقع، مّا جعل املفاجأة هي 
 يتحّقق.بني الّناس احلّل ربيع 

وعليه: فالفرق كبري بني القبول باألمر الواقع والتعامل معه كما هو يف 
مراحل اإلصّلح، وبني رفض الواقع الفاسد برّمته وإجياد اجلديد برغبة 
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وهلذا جاء احلّل جتاوزاً لتلك احلدود اليت رمست خطوط  اجلميع وإرادهتم،
 .717محراء من قبل قمم الفساد

، وقد تكون عن  وألّن األمر أمر سيادة؛ فالسيادة قد تكون عن حق 
ة، حيث الفضائل  ، كانت سيادة خريه باطل، فإن كانت بدافع احلق 

كانت بدافع   والقيم احلميدة اليت ال تُقّر الظلم وال تُقّر التطّرف، وإن
؛ فالطغاة هم الذين سيسيطرون باإلدارة الظاملة املتطرّفة،  ظلم  وتطّرف 
ولكن يف النهاية دائمًا الطغاة يُهزمون، والزمن دائمًا كفيل برتويضهم، 
ومع أهّنم الطغاة بالقّوة إاّل أنَّ اخلوف دائما ميلؤ أنفسهم مع أهّنم 

البدَّ له من أن  جيحدون، ولكن إىل مىت سيجحدون وغطاء الوجه
كما انكشف يوم القبض على القذايف وهو يتساءل: )أيش   ينكشف!

 فيه(؟ وكأّن األمر غريب وال دراية له به.
ما قبل الّثورة الربكان )ثورة الّشعب التونسي( كانت الّشعوب تناضل من 

أو غري  ،أجل اإلصّلح، من خّلل تلك التنظيمات املعرتف هبا
النقّلبات العسكرية اليت هبا تطيح باألنظمة من املعرتف هبا، أو تلك ا

أجل أن حتّل حمّلها؛ ولذا فأّول ما يُغريَّ بعد اإلطاحة بالّنظام املنقلب 
عليه يُغريَّ رأس النَّظام برأس احلزب أو رأس االنقّلب مهما تعّددت 

 همة برأس النَّظام الذي حلَّ حملّ ألوان طيفه، ومعه تُغرّي احلكومة احملكو 
املنقلبني؛ فيدفع بالّشركاء مرحلة أوىل لإلصّلح، ّث يتّم تغيري رأس 

الّشركاء باألقارب مرحلة ثانية لإلصّلح، ّث يتّم تغيري األقارب باألبناء 
والّزوجة مرحلة ثالثة لإلصّلح، ّث يتّم تغيري الّزوجة بتوريث احلكم 

 .711ُيصنع لألبناء مرحلة هنائية لإلصّلح، وهكذا كان التَّاريخ السياسي
وبني هذا وذاك عندما يستشعر قّمة السُّلطان يف نفسه القّوة ال يرتّدد يف 
قمع الّشعب املطالب باإلصّلح؛ فهو يظنُّ أنَّ االستجابة ملطالب 

ا رضوخ لرأيهم، وهذه القيمة احلميدة أخّلقيّاً الّشعب تُقرأ من ق   بله بأهنَّ
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يشتّد يف رفضه ويتطّرف بالنسبة لقّمة الّسلطان قيمة ال حتمد، وهلذا 
 فيزيد من حّدة قبضته على رقاب من يقع بني يديه من أفراد الّشعب. 

أمَّا إذا فاجأه ما يفاجئ، أو إن استشعر الّضعف يف نفسه مع وافر 
اجلنب، يقبل بالتّنازل ويقّدم التعّهدات ال من أجل اإلصّلح الذي يأمله 

أيديهم حىتَّ ال يتّم  النَّاس، بل من أجل أن يضّيع الفرصة من بني
 اقتناصه بانقّلب  أو ثورة.  

أمَّا ما بعد )الّثورة الربكان( فلم يعّد األمر كما كان عليه؛ فلم يعّد 
اإلصّلح مطلباً، بل أنَّه على رأس املطالب مرفوٌض، كونه أصبح نفاية 
ضارة للّشعب وُمفسدة للبيئة؛ فأصبح رّفضه حّق من أجل سّلمة 

 نفاياته؛ فكان البديل هو )احلّل( على رأس املطالب.  الّشعب من أضرار
ولذا فتلك االنقّلبات والّثورات ما قبل الربكان العظيم مل تعّد قصداً 
ناجحاً، وال مقبوالً؛ فبعد تفّجر الربكان العظيم الذي رمى حبممه على 
أرجاء الوطن العريب؛ ففّجرت كّل ذرّة من محمه ثورة يف نفس كّل 

الّشعب على األنظمة الطّاغية اليت منها نظام معّمر مواطن؛ فثار 
القذايف، ورمى ما رمى منها يف قمامة التَّاريخ، وهو اآلن يعمل على 
رمي ما تبّقى؛ ومن هنا مل تعّد غاياته استبدال رأس النَّظام السابق برأس 

ن النَّظام الّلحق عليه تآمراً وانقّلباً، بل غاياته بلوغ احلّل الذي ببلوغه ل
جيد الفساد له مكانًا ليحّل فيه، وهلذا ثار الّشعب كونه القّمة اليت ال 
تعلوه قّمة؛ فنجحت الّثورات الشعبية دون أن يكون هلا برناجماً 

ا احللّ   . 713إصّلحيّاً، وذلك ألهنَّ
يف مقابل اإلصّلح الذي ال يكون إصّلحًا إاّل بتقدمي التنازالت ولذا 

ه للقبول بتقدمي التنازالت، وذلك ببلوغ جاء احللُّ حّّلً ال مكان في
مرحلة )حنن معاً( )حنن سويّاً( اليت حتّققت عندما تداعى النَّاس إرادة 

مقرّين بأنَّ زمن تقدمي التنازالت بغري  ،إىل التظاهر يف ميادين الوطن
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م  قبلوا التحّدي حبملهم املسؤولية الوطنّية، وحتّمل  حّق قد وىّل، ثَّ أهنَّ
سام، مّا جعل جمموع املطالب اليت هي  ما يرتّتب عليها من أعباء ج 

جمموع املواطنني مطلبًا واحداً؛ فكان املواطن وكأنَّه الوطن بأكمله؛ فهو 
الفضائل اخلرّية والقيم احلميدة، وهو العطاء املتساوي يف معظم األحيان 

 .711مع األخذ، وأحياناً يفوق العطاء عطاء  
املشاكل والتأزُّمات اليت تواجه املواطنني  يقضي علىربيع توافق احلّل 

ختطيطًا وبناًء وإعمارًا وفّلحاً، ومع ذلك فإنَّ زمن ربيع احلّل ال يلغي 
اإلصّلح املساند، بل أنَّه ألغى من القواميس السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية أن يكون اإلصّلح غاية يف ذاته، ذلك اإلصّلح الذي  

احلني واحلني انقّلبات العسكر، ونضاالت  كانت من أجله حتدث بني
م أحراراً  املثّقفني واملفّكرين سواء أكانوا منّظمني يف أحزاب  أم أهنَّ

 مستقّلني. 
ولذا فإنَّ اإلصّلح الذي كان أمًّل، وكانت الّدول احلرّة حتّرض على 
بلوغه، وتطلب من األنظمة املتخّلفة األخذ به؛ فلم يعد بعد الثورات 

، بل الثورات العربية جتاوزت ذلك وبلغت إىل ما هو أعظم أمّلً العربية 
 . ببلوغها )احلّل( ربيع توافق بني الّناس

ومن هنا يصبح اإلصّلح املساند هو ظهري احلّل؛ فمشكلة املواصّلت 
على سبيل املثال هي يف زمن ربيع النَّاس بني حل  وظهري حل ؛ 

النقل كّلما تعطّلت،  فاإلصّلح املساند يستوجب إصّلحًا وسائل
وليس إمهاهلا لتصبح عبء على كاهل امليزانية العاّمة للوطن، أمَّا احلّل 
فهو املستهدف، حّل مشكلة املواصّلت من حيث فّك التأزمات يف 
الطرق والنقل واحلركة وتيسري السري والتنّقل كسبًا للوقت مع تقليل 

اصّلت حركة ميّسرة التكاليف املديرة لذلك، ومن هنا تصبح أمور املو 
 وليست حركة معّسرة.
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اإلصّلح مل يعد هو القاعدة كما كان مأموالً، بل أصبح هو إذن 
االستثناء وفقًا للضرورة؛ فالقاعدة بعد عصر تفّجر الثورات العربية هي 
بلوغ احلّل، وألنَّ لكله قاعدة استثناء، إذن لكّل حل  ظهرٌي يسنده عند  

عني للحّل، وألنَّه كله ضرورة وهو اإلصّلح، 
ُ
أي أنَّ اإلصّلح هو امل

املعني فهو مل يكن األساس )القاعدة(، بل هو املتوّقع ملا هو متوّقع من 
فساد وهّلك بأسباب االستخدام، أمَّا احلّل فهو املنتج اجلديد املتطّور 
املضاف ملا سبق، الذي كّلما فسد وأمكن إصّلحه وجب اإلصّلح 

 ،ا فالنَّاس دائمًا يتكّيفون مع اإلصّلحاتاملساند للحله، ومن هن
 .715ولكّنهم ال يتوافقون إاّل مع احللول

 وملتسائل أن يتساءل:
 ؟تسود دولة التوافقمىت 

 نقول:
وإنسانية  ـ عندما يسود احلّل بني النَّاس قيمة سياسة واقتصاداً واجتماعاً 

 .وأخّلقية
تساو  مع غريه من ـ عندما ميأل نفس املواطن االعرتاف بأنَّه مواطن م

 املواطنني.  
 ـ عندما يتساوى النَّاس يف مارسة احلقوق.

ـ عندما يتساوون يف أداء الواجبات مع مراعاة الفروق الفردية قدرة 
 واستطاعة ومعرفة وختّصصاً وتأهيّلً وتدريباً.

ـ عندما يتساوون يف مْحل املسؤولّية مع مراعاة الصّلحيّات 
 والقانونية.  واالختصاصات الدستورية 

طاعة لألمر ، وذلك )ـ بعد أن يكونوا طائعني ألويل األمر منهم إرادةً 
 .الذي هو منهم(

 ـ بعد أْن يعرتف كلي منهم باآلخر.
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ـ بعد أن تقّدر اخلصوصّية وال ميتّد أحد على حساب مكانة اآلخر 
 وهويّته، وما يُثبت وجوده مواطناً حرّاً.

 م والتفاهم.ـ بعد أن مُتنح الفرصة للتفهّ 
 ـ بعد أن ينتهوا عن ارتكاب أفعال الّرذيلة.

 .نفاقـ بعد أن ينتهوا عن ال
 ـ بعد أن ينتهوا عن الفسق.
 ـ بعد أن ينتهوا عن املنكر.

 ـ بعد أن ينتهوا عن الكيد لبعضهم بعضاً.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال التطفيف للكيل وامليزان.

 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال املظامل.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال اخليانة.

 ـ بعد أن ينتهوا عن الّسرقة.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال التزييف.

ينتهوا عن أعمال اإلفساد يف األرض وسفك الدماء يعدلوا و ـ بعد أن 
 فيها بغري حّق.

 ـ بعد أن يستغفروا عن كّل ظلم أو خطأ أو ذنب اقرتفوه.
 ة.ـ بعد ان يعفوا وهم ميتلكون القوّ 

 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال اإلسراف.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم الّتسامح.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم التآخي.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم الّتعاون.

 ـ بعد أْن تسود قيمة التقدير للجهد والتمّيز.
 ني.ـ بعد أْن يتحّولوا من خانة املستهلكني إىل خانة املنتج

 ـ بعد أن تسود قيمة االعتبار لألفراد واجلماعات والّشعوب واألمم.
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ـ بعد أن يتمّسكوا بالفضائل اخلرّية اليت ال تكون مرضية للنَّاس إالَّ يف 
 مرضاة اهلل تعاىل.

 ـ بعد أْن يصبح التذكُّر ل ما كان درساً موعظاً.
 ـ بعد أْن يصبح التفكُّر فيما جيب أن يكون مرضياً.

 د أْن يصبح التدبُّر ل ما ينبغي أن يكون نافعاً.ـ بع
ـ بعد أْن يصبح التأمُّل فيما هو كائن مّكنًا من إحداث الُنقلة إىل ما 

 هو أعظم. 
ـ عندما ال يتمّسكون بوجوبّية متاثل القيمة مع الواقع، وكأنَّ القيم متتلك 

مّا مطلقّية الثّبات؛ ففي بعض األحيان الواقع يتقدَّم على القيم 
يستوجب العمل على تقييم القيم وتقوميها لكي تواكب حركة التغرّي 
والتقّدم إىل األفضل واألجود واألنفع، ويف البعض اآلخر الواقع يتخّلف  
كثرياً عن معطيات القيم، مّا يستوجب عدم الرّكون إىل الواقع املتخّلف 

 .719لكرميةوالتمّسك بالقيم املستمّدة من الفضائل اخلالدة واألعراف ا
 ـ قبول التحّدي من أجل السيادة ومارسة احلرّية عن إرادة.   

 ـ جتاوز مطالب اإلصّلح إىل بلوغ احلّل املتجّدد.
 ـ التمّسك باهلويّة ووحدة تراب الوطن.

ـ التمّسك بالفضائل اخلرّية والقيم احلميدة مع العمل على تنقيتها مّا 
 هبا أو يشوهبا. يعلق

احلاجات متطّورة مّا يستوجب تطّور احللول مع تطّورها ـ االعرتاف بأّن 
 مبشبعات هي األخرى متطّورة.

 ـ حرّية الرأي من أجل جودة القرار وسّلمة التنفيذ.
ولكّنه ليس بغاية؛ فالغاية املشاركة يف حتّمل أعباء الوطن  ،ـ التعبري حقّ 

 على املستوى الفردي واجلماعي واجملتمعي.
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ل والتدرُّب ضرورة لكسب املهارات واخلربات واملعارف ـ التعلُّم والتأهُّ 
 املتنّوعة املمّكنة من املنافسة والفوز بفرص العمل املتاحة.

 ـ التطّلع لآلخر من أجل صناعة مستقبل يتجّدد.
 ـ األمر مبا جيب والنهي عّما ال جيب.

ـ حرّية التعليم وفقًا ملعايري اجّلودة وحاجة سوق العمل واحلاجة إىل 
 لتغيري.ا

 ـ حريّة التنقل والتمّلك دون استغّلل.
املواطنة اليت ال يعلو شيء حق ـ استيعاب اآلخرين وتقّبلهم مبعطيات 

 على علّوها.
ـ حّق املواطنة مساواة بني املواطنني ذكورًا وإناث دون أيه تفرقة وال 

 احنياز لغري وحدة الوطن وحرّية مواطنيه وُحسن معيشتهم.
هو مشرتك يف الوطن بني النَّاس على قاعدة )حنن معاً(  ـ تأسيس كّل ما

 )حنن سويّاً(.
ـ احرتام الكبري والصغري مع تقدير واعتبار املعاقني دون أيه تكرّب وجترّب 

 بغري حّق.
ـ التطلُّع إىل اآلخرين مبا يفيد من أجل ما هو أكثر فائدة مع وافر 

ق واالنسجام بني النَّاس واالعتبار، حىتَّ تصبح السيادة للتواف التقدير
 حّّلً. 

ـ اإلميان بأنَّه مهما بلغنا إىل األفضل سياسة واقتصادًا وعلمًا وتقنية 
وثقافة وأخّلقًا فإنه هناك ما هو أفضل منه؛ فنسعى حىتَّ بلوغه، وإن 
بلغناه نستطيع أن نرى من بعده أشياء أخرى هي أكثر أمهية، وهكذا 

 غبة دون ملل.نعمل وتستمر مواكبة التطّور ر 
ـ اإلميان الّتام بأنَّه ال ُمطلق إاّل من عند اهلل تعاىل، وما دونه ال خيرج عن  

 كونه نسبياً يف دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع.
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ـ تقييم كّل الشؤون املقرّة دستورًا وقانوناً، وتقومي من حييد عنها بغري 
 .711حقّ 

احلميدة أصبحت حمّررة كما هم  ومن هنا فالنَّاس يف دولة التوافق قيمهم
متحّررون؛ فقيمة الّتسامح اليت مل يكن هلا مكاٌن يف زمن الطّغاة 
أصبحت سائدة مقّدرة معتربة بني األنا واآلخر أقارب وآباعد، هبا يُغفر 
الّذنب وتتآلف القلوب بعد فراق أو قطيعة أو جفاء؛ فكان التسامح 

ومتَّ  ،به من النَّاس؛ فساد القبولبينهم رمحة بعد شدَّة أملّت مبن أملّت 
ا الّتجاوز عّما أثّر سلبّيًا على العّلقات بني النَّاس يف زمن الطّغاة؛ مّ 

جعل الّتسامح حمفهزاً على حتقيق األهداف واألغراض والغايات املشرتكة، 
ولذلك فقيمة الّتسامح تؤّدي إىل إصّلح ذات البني بني األفراد 

وبني احلكومات وقمم السُّلطان إن استجابوا واجلماعات واجملتمعات، 
إىل اإلصّلح وبلوغ احلّل، ولذا فاملسؤول الدميقراطي يف ربيع النَّاس يف 

لكي ينال االعرتاف مّن  ،يكّد وجيد مع وافر الشفافّية ،دولة التوافق
تربطه هبم عّلقات املسؤولية الوطنّية، مّا جيعله مقّدراً من ق بلهم بإقدامه 

 .719حيّق احلّق ويرسي العدل بكّل مساحة ولني جانب على ما
يف ربيع النَّاس يف دولة التوافق كّل النَّاس ختّلصوا من الوشايات واملكائد 
م ختّلصوا من  واألحقاد اليت ُزرعت بذورها وَّنت أيّام الطّاغية، كما أهنَّ
األحكام املسبقة اليت كانت تُنقل هلم من املصدر ذاته، الذي كان يرسم 
سياساته لألجيال اآلتية مبعطيات لغة األموات الذين كانوا يئدون 
البنات ويتقاتلون على عقال ناقة، ولذا فبعد الّثورة احلّل جاء صوت 
النَّاس مدويًّا بقوله: من العيب أن تسرّينا عقول األموات الذين كانوا 
يثأرون من بعضهم البعض على أتفه األسباب، لقد انتهى زمن بين 

بين كليب بنور اهلل على األرض؛ فّل داع  ألن نقصر عقولنا على عبس و 
التفكري بعقول األموات يف عصر اجلاهلية وحنن يف القرن الواحد 

                                                 
 .731ـــ  731املصدر السابق، ص  711
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والعشرين ونور اهلل ميأل الوجود، وال داع  للّنظر إىل الشعب وكأنَّه فئران 
يف كيس من اخليش إن مل يُهّز الكيس باستمرار ستمزّقه الفئران من 

احلرّية؟ لقد صحا الّشعب من غفلته حىتَّ عّمت الفرحة أجل 
عر الفنت الذي   واالنسجام بيوت النَّاس مجيعاً، ولقد متَّ التخّلص من ش 
كانت تغّذيه عقول الطّغاة وتتناقله عقول اجلهّلء، ولقد متّكن الّشعب 
من التمييز بني أعداء األمس وأعداء اليوم؛ فّل مظامل وال تعميم 

ل أصبح التبنّي من ُسنن احلياة ُسّنة توافق وانسجام يف ربيع لألحكام، ب
 النَّاس حّّلً.

وعليه: فإنَّ ربيع الّتوافق هو الذي ببلوغه مّت جتاوز زمن االنتكاسات، 
وزمن القبول باإلصّلح، وزمن القمع، وزمن اإلقصاء والتغييب، وزمن 

العاّمة  الّدسائس واملفاسد، وزمن احتكار الّسلطة والعبث بالثروة
ة،  للشعب، وزمن تزوير احلقائق وتقويض القيم احلميدة والفضائل اخلريه
وزمن العبث بالتعليم والّصحة، وزمن التكبيل بالقيود واألطواق؛ 
فأصبحت مجيع معطيات احلرّية مشاعة بني أيدي النَّاس؛ فبعد القلق 

ب واالضطراب أصبحت الطمأنينة والّسكينة هي الفسحة مفّتحة األبوا
 بفعل ثورة الّشعب اليت ختّلقت يف ميادين الشهداء وساحات احلرّية.

واحلّل يف ربيع الّتوافق كونه املنقذ من التأزُّمات واملظامل والطّغاة، مل يكن 
وصفة جاهزة هكذا تستخدم، بل له من املعطيات ما يكفي ملمارسة 

 .719متحّققاً احلرّية ومعايشتها فعّلً 
النَّاس قيمة سائدة إاّل عن إرادة، ومىت ما بلغ فالّتوافق ال يكون بني 

النَّاس التوافق، بلغوا احلّل الذي جيد اإلنسان نفسه به مقّدرًا ومعترباً؛ 
فقّمة السُّلطان عندما يكون صوته صوت النَّاس يكون هذا الّصوت 
دليل الّتوافق التَّام بني الّشعب وقّمة السُّلطان، وعندما ختتلف األصوات 

لن يعلو صوت على صوت الّرفض  ،عب وقّمة سّلم السُّلطانبني الشّ 
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اليت هبا يُنقل النَّاس من التسليم بغري حّق إىل العمل  ،واملواجهة والثورة
 .791احملّق للحقه 

وعليه: فإنَّ ربيع النَّاس يف دولة التوافق أمر واقع وليس خيااًل ال حّيز له 
 الذاكرة حيث ال سوى الذاكرة؛ فالذي يظّل على حاله ساكنًا يف

سيظّل فكرة طوباوية فاقدة  ،إمكانية لظهوره شاهدًا على أرض الواقع
ملعطيات التجسيد يف دائرة املمكن املتوّقع وغري املتوّقع، وهلذا فإنَّ ربيع 
النَّاس هو ذلك املرغوب املتحّقق، وليس ذلك املأمول غري القابل 

 للتحقُّق. 
اضلة اليت معطياهتا ال تتجاوز لقد انتهى زمن التنظري للمدن الف

حيث ال حمروم  ،اخلياالت الفكرية، وجاء الرّبيع سلطة وثروة بيد النَّاس
فسد وتبارك املفاسد، وال توال مغّيب وال حمتكر وال لطاغية وال مقصى 

ا تعلو قّمة الوطن واملواطنني، ولذا فمع انتهاء زمن  وجود لقّمة تعتقد أهنَّ
وحكم  ،انتهى زمن املطالبة حبكم الفّلسفة ،التنظري للمدن الفاضلة

وجاء الّزمن )اآلن( الوطن ملك ، املشايخ والدراويش وحكم األئمة
للجميع؛ فّل أنا وال آخر فيه، بل الكلُّ معًا والكلُّ سويّاً، وطٌن فيه 
التعليم حّق للجميع، والعمل حّق للجميع، واملسكن حّق للجميع، 

احلضاري بأنواعه حّق للجميع، ومن هنا  والعّلج حّق للجميع، والتقّدم
يصبح النَّاس يف ربيعهم متوافقون؛ فّل تنازل عن شيء هو حّق أليه 
مواطن، وال احتكار لشيء هو من ثروة الوطن، ومن أجل استثمار 

 .    797ذلك فليتنافس املتنافسون
 
 

 صدر للمؤّلف

                                                 
 .711لسابق، ص املصدر ا  791
 .717املصدر السابق، ص   797



494 

 

 15وخارجها. وصدر له  ليبيا حبثا نشرت داخل 11صدر للمؤلف 
 هي:البحثية موسوعات، وجماالت اهتمام املؤلف  مخسمؤلفاً منها 

 ـ اخلدمة االجتماعية والتنمية البشرية. 7
 .والسياسة ـ الفكر 1
 ـ األدب. 3
 ـ االسّلميات. 1
 ـ طرق البحث االجتماعي. 5

 تُرمجت جمموعة من كتبه إىل اللغة االجنليزية واللغة الرتكية. 
 

 عناوين 
 ا المؤلفات ومواضعه

 ليبيا، طرابلس ،مبرحلة التعليم املتوسطـ مستوى التحصيل العلمي  7
 .م7999

، ، ليبياطرابلسمنشورات جامعة  ،ـ االصول الفلسفية لتنظيم اجملتمع 1
 .م7991

 . م7995منشورات اجلا، ، ـ فلسفة مناهج البحث العلمي3
، مالطامنشورات اجلا،  ،املعلومات وحتليل املضمونـ منهج حتليل  1

 .م7999
منشورات اجلا،  ،ر دراسة يف تطور الفكر االجتماعيـ سيادة البش 5

 .م7991مالطا، 
املؤسسة العربية للنشر  ،العلمية دراسة يف فلسفة التحليل ـ املفاهيم 9
 .م7999الدار البيضاء، إبداع، و 
 .م7999 بريوت، دار اآلفاق اجلديدة،، ـ البستان احللم 1
 م.1117 مالطا، منشورات اجلا،، وملةـ التصنيف القيمي للع 9
 ،اجلا، مالطادار ، عصر العوملة )كسر القيد بالقيد(ـ الدميقراطية يف  9



495 

 

 م.1117 
 .م1111 ،بريوت ،اكرة، دار الكتاب اجلديد املتحدةـ نشوة ذ 71
 م.1111 ،ـ مخاسي حتليل القيم، دار الكتاب املتحدة، بريوت 77
خر، دار الكتاب املتحدة، بريوت، ـ منطق احلوار بني األنا واآل 71

 م.1111
 م.1119ـ خدمة الفرد قيم وحداثة، دار احلكمة،  73
 م.1119ـ خدمة اجلماعة رؤية قيمية معاصرة، دار احلكمة،  71
للطباعة  ـ الربجمية القيمية ملهنة اخلدمة االجتماعية، الدار الدولية 75

 م.1111، القاهرة، والنشر
للطباعة  قة تنظيم اجملتمع، الدار الدوليةيف طري ـ الربجمية القيمية 79

 م.1111، القاهرة، والنشر
للطباعة  ـ الربجمية القيمية يف طريقة خدمة اجلماعة، الدار الدولية 71

 م.1111، القاهرة، والنشر
للطباعة  خلدمة االجتماعية، الدار الدوليةـ املوسوعة القيمية لربجمية ا79

 م.1111، القاهرة، والنشر
، للطباعة والنشرـ الربجمية القيمية يف خدمة الفرد، الدار الدولية  79

 م.1119القاهرة، 
، للطباعة والنشر املعرفة، الدار الدولية اسرتاتيجياتـ مفاهيم يف  11

 م.1119القاهرة، 
ـ املقدمة يف أمساء اهلل احلسىن وأثرها يف استخّلف اإلنسان يف  17

 م.1119دمشق،  األرض، دار ابن كثري، بريوت ـ
ا يف استخّلف اإلنسان يف ـ موسوعة امساء اهلل احلسىن وأثره 11

 م.1119دار ابني كثري، دمشق ـ بريوت،  األرض،
 م.1171ـ ألستم من آل البيت، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  13



496 

 

ـ خمتصر موسوعة أمساء اهلل احلسىن وأثرها يف استخّلف اإلنسان  11
 . م1171ثري، دمشق ـ بريوت، يف األرض، دار ابن ك

ـ خطوات البحث العلمي )من حتديد املشكلة إىل تفسري النتيجة(،  15
 م.1171دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت، 

ـ قواعد املنهج وطرق البحث العلمي، دار ابن كثري، دمشق ـ  19
 م.1171بريوت، 

وت، ـ أمساء ُحسىن غري األمساء احلسىن، دار ابن كثري، دمشق ـ بري  11
 م.1171

 .م1171ـ آدم من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  19
 .م1171ـ نوح من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  19
ـ إدريس وهود وصاحل من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ  31

 م.1171بريوت، 
بن كثري، ـ إبراهيم وإسحاق وإمساعيل ولوط من وحي القرآن، دار ا 37

 م.1171دمشق ـ بريوت، 
ـ شعيب من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  31

 م. 1171
ـ يعقوب ويوسف من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  33

 م.1171
ـ داوود وسليمان من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  31

 م.1171
 م.1171ابن كثري، دمشق ـ بريوت، ـ يونس من وحي القرآن، دار  35
ـ أيوب واليسع وذو الكفل والياس من وحي القرآن، دار ابن كثري،  39

 م.1171دمشق ـ بريوت، 
ـ موسى من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  31

 .م1171



497 

 

ـ عيسى من وحي القرآن، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  39
 . م1171

 م.1171كثري، دمشق ـ بريوت، لقرآن، دار ابن  ـ حممَّد من وحي ا 39
 ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، آدم ونوح، اجملموعة الدولية 11

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة
ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، ادريس ويعقوب ويوسف،  17

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة اجملموعة الدولية
من قصص القرآن، أيوب وذو الكفل واليسع  ـ صفات األنبياء 11

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة والياس، اجملموعة الدولية
ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، موسى وهارون وعيسى،  13

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة اجملموعة الدولية
عة ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، يونس وزكريا وحيىي، اجملمو  11

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة الدولية
ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، إبراهيم وإمساعيل وإسحاق  15

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة ولوط، اجملموعة الدولية
اجملموعة قرآن، هود وصاحل وشعيب، ـ صفات األنبياء من قصص ال 19

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة الدولية
اجملموعة القرآن، داوود وسليمان، ـ صفات األنبياء من قصص  11

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة الدولية
 اجملموعة الدوليةالنيب حممَّد،  ـ صفات األنبياء من قصص القرآن، 19

 م.1171، للطباعة والنشر، القاهرة
 ـ موسوعة صفات األنبياء من قصص القرآن، اجملموعة الدولية 19
 .م1171، القاهرة، نشرلباعة واللط
للطباعة  ـ موسوعة األنبياء من وحي القرآن، اجملموعة الدولية 51

 م.1171، القاهرة، والنشر



498 

 

، للطباعة وانشر ـ التطرُّف من التهّيؤ إىل احلّل، اجملموعة الدولية 57
 م.1177القاهرة، 

 م.1177ـ ألسنا أمًة وسطاً، ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  51
املنهج وطريقة حتليل املضمون، ابن كثري، دمشق ـ بريوت،  ـ 53

 . م1177
، للطباعة وانشر ـ اإلرهاب )بني قادحيه ومادحيه( اجملموعة الدولية 51

 .م1177القاهرة، 
، للطباعة والنشر ـ اخلوف وآفاق املستقبل، اجملموعة الدولية 55

 م.1177القاهرة، 
، النشرو للطباعة  اعة وانشرـ ُسنن التدافع، شركة امللتقى للطب 59

 م.1177بريوت: 
كة امللتقى ـ خريف السُّلطان )الرَّحيل املتوّقع وغري املتوّقع( شر  51

 م.1177 ،للطباعة وانشر، بريوت
كة امللتقى للطباعة وانشر، ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم إقدامّية( شر  59

 م.1177 ،بريوت
كة امللتقى للطباعة وانشر، ة( شر ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم تدبّري 59

 م.1177 ،بريوت
كة امللتقى للطباعة وانشر، ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم وثوقّية( شر  91

 م.1177 ،بريوت
كة امللتقى للطباعة وانشر، ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم تأييدية( شر  97

 م.1177 ،بريوت
لتقى للطباعة وانشر، كة املـ من قيم القرآن الكرمي )قيم مناصرة( شر  91

 م.1177 ،بريوت
كة امللتقى للطباعة ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم استبصارية( شر  93

 م.1177 ،وانشر، بريوت
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كة امللتقى للطباعة وانشر، ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم حتفيزية( شر  91
 م.1177 ،بريوت

عة وانشر، كة امللتقى للطباـ من قيم القرآن الكرمي )قيم وعظية( شر  95
 م.1177 ،بريوت

امللتقى للطباعة وانشر،  ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم شواهد( شركة 99
 م.1177 ،بريوت

كة امللتقى للطباعة وانشر، ـ من قيم القرآن )قيم مرجعّية( شر  91
 م.1177 ،بريوت

ة امللتقى للطباعة ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم تسليمية( شرك 99
 م.1177 والنشر، بريوت،

ـ من قيم القرآن الكرمي )قيم تسامح(، شركة امللتقي للطباعة  99
 م.1177 والنشر، بريوت،

ة امللتقى للطباعة والنشر، ة(، شركـ من قيم القرآن الكرمي )قيم تيقُّنيّ  11
 م.1177 بريوت،

، للطباعة والنشر ـ موسوعة القيم من القرآن الكرمي، شركة امللتقى 17
 م1171بريوت، 

 م.1177الرفض استشعار حرية، دار امللتقى، بريوت،  ـ 11
تقويض القيم )من التكميم إىل تفّجر الثورات(، شركة امللتقى، ـ  13

 م.1177بريوت، 
( اجملموعة الدولية للنشر ـ ربيع النّاس )من االصّلح إىل احللّ  11

 م.1177والتوزيع، القاهرة، 
الدولية للنشر والتوزيع،  زمن القذايف، اجملموعة منـ أسرار وحقائق  15

 م.1171ودار املختار طرابلس، القاهرة، 
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